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Anotace 
Bakalářská práce s názvem Kubánsko-americké vztahy v denících Granma a The Washington 

Post srovnává způsob, jakým v termínu od 21. června do 21. července 2009 informovala o 

důležitých světových událostech americká média, konkrétně The Washington Post, 

s informacemi, které v té době vyšly v kubánském deníku Granma. Důraz je kladen na články 

zaměřené na Kubu a Spojené státy americké. Ve zmiňovaném období se jednalo například o 

problematiku pěti kubánských špiónů uvězněných na Floridě či o smrt známého zpěváka 

Michaela Jacksona. Cílem práce je najít rozdíly ve způsobu, jakým se deníky ujaly 

jednotlivých událostí. 

  

Annotation 
Bachelor thesis with the title “Cuban-American relations in the Newspapers Granma and The 

Washington Post” compares how American media, particularly The Washington Post, 

informed about important world events with information published in the Cuban daily 

newspaper Granma. Observed time range is June 21 to July 21 2009. Emphasis is put on 

articles concentrating on Cuba and The United States. In the followed period this included for 

example the five Cuban spies imprisoned in Florida or the death of the famous singer Michael 

Jackson. The goal of this thesis is to find differences in the ways the newspapers dealt with 

the events. 
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Úvod 

Téma kubánsko-amerických vztahů bylo dosud zpracováváno pouze z historického a 

politologického hlediska. Tato bakalářská práce nabízí novou, mediální perspektivu. Srovnává 

způsob, jakým v termínu od 21. června do 21. července 2009 informoval o důležitých 

světových událostech americký deník The Washington Post, s informacemi, které v té době 

vyšly v kubánském deníku Granma. Důraz je kladen na články zaměřené na Kubu a Spojené 

státy americké. Ve zmiňovaném období se jednalo například o problematiku pěti kubánských 

špiónů uvězněných na Floridě či o smrt známého zpěváka Michaela Jacksona. Do analýzy 

bylo zařazeno i zpravodajství o státním převratu v Hondurasu, které sice není ani čistě 

kubánskou, ani americkou záležitostí, ale odráží vztahy mezi těmito dvěma zeměmi. Cílem 

práce je najít rozdíly ve způsobu, jakým se deníky ujaly jednotlivých událostí. 

 

V práci je nejdříve vytvořena teoretická základna, ve které jsou stručně popsány dějiny Kuby 

a Spojených států amerických. Také jsou představeny deníky Granma a The Washington Post. 

Důležitá je i pasáž o ideologii, která vytváří teoretické mediální východisko. Dále je v práci 

rozebrána metodologie. V této kapitole je obhájeno, proč se jedná o kvalitativní výzkum. 

 

Kapitola obsahující analytickou část je rozdělena do celkem šesti částí podle událostí, jimž se 

rozebírané články věnují. Ze srovnání vychází najevo, že se deníky v mediálním pojetí velmi 

liší: jednak věnují jednotlivým událostem většinou dost rozdílné množství pozornosti, jednak 

mají na problematiku často protichůdné nahlížení. Z analýzy vychází, že ve většině textů 

kubánského deníku Granma je zřetelná ideologie Komunistické strany Kuby. Ani texty 

publikované v The Washington Post však nejsou prosty ideologického zabarvení: některým 

tématům věnuje deník příliš mnoho prostoru, protežuje Spojené státy americké a události ve 

zbytku světa přehlíží. 
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1. Teoretická východiska 

1.1 Historické zakotvení 

1.1.1 Stru čná historie Kuby 

První pro kubánsko-americké vztahy relevantní událostí byla kubánská revoluce v roce 1898, 

ve které Kuba vybojovala nezávislost na Španělsku. Nejvýraznější osobností této revoluce byl 

José Martí. Měl problémy se španělskými úřady, a tak od počátku 80. let 19. století žil 

v americkém exilu. Odtud soustavně hlásal důležitost vytvoření samostatného kubánského 

státu. Studium historie, ale také účast na politickém a kulturním životě amerického kontinentu 

jej vedly ke stále větším pochybám o charakteru společnosti, v níž v New Yorku žil, a 

zejména o jejím vztahu k Latinské Americe (Opatrný, 2002). Martí varoval země Latinské 

Ameriky před politikou nadřazenosti, již USA vůči svým sousedům uplatňovaly.  

 

Partido Revolucionario Cubano, kterou Martí založil v roce 1892 na Floridě s cílem vytvořit 

organizační základnu pro přípravu ozbrojeného boje za svobodu ostrova, brzy získala morální 

i materiální pomoc z celé Latinské Ameriky. V únoru 1895 přistálo na kubánských plážích 

hned několik invazních oddílů. Dne 20. května se potom partyzáni se Španěly utkali u osady 

Dos Ríos, Martí však v tomto boji padl (Opatrný, 2002).  

 

Martího smrt ale hnutí nezastavila a boje pokračovaly. Do záležitosti se navíc vložila i 

americká strana, která začala na kontinentě šířit protišpanělskou kampaň. Výbuch na 

americkém křižníku Maine v noci ze 17. na 18. února 1898 byl považován za válečný akt. 

Španělé se však stále odmítali Kuby vzdát, a tak v květnu a červnu zničily USA dvě ze tří 

částí španělského válečného námořnictva. Poté už Španělsko kapitulovalo. Při mírových 

jednáních bylo důležité rozhodnout, zda Kuba přejde pod Spojené státy včetně koloniálního 

statutu, či zda získá nezávislost. Nakonec získala Kuba nezávislost, ovšem Spojené státy se 

zde nadále silně angažovaly jak v politických, tak v ekonomických otázkách. 

 

Tato angažovanost dostala řád 2. března 1901, kdy byl americkým prezidentem schválen tzv. 

Plattův dodatek, který stanovil, že Spojené státy mají právo „intervenovat na obranu svobody 

a nezávislosti Kuby a udržet vládu schopnou zajišťovat ochranu života, majetku a svobody 

jednotlivce“.1 Kuba se tedy bez souhlasu Spojených států nemohla účastnit mezinárodního 

                                                 
1 OPATRNÝ, Josef. Kuba : Stručná historie států. 1. vyd. Praha : Libri, 2002. s. 57-58. ISBN 80-7277-0896. 
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dění či realizovat hospodářské a politické smlouvy. USA si rovněž vymohly právo zřídit 

vojenské základny na Kubě. Tyto podmínky byly sice vnuceny jako dodatek k nové kubánské 

ústavě, ale alespoň daly Kubáncům možnost vytvořit si republiku a definitivně se tak zbavit 

okupačního režimu. 

 

Následující čtvrtstoletí se neslo na Kubě v duchu ekonomického růstu, čilého zahraničního 

obchodu a rozvoje podnikání, zejména za podpory amerických investorů. Klíčovou vývozní 

surovinou byl v tomto období cukr. Po osmileté nadvládě diktátora Gerarda Machada 

Moralese se k moci dostal plukovník Fulgencio Batista. Podařilo se mu vytvořit širokou 

koalici všech stran sdílející socialistické myšlení (Coalición Socialista Democrática – 

Socialistická demokratická koalice), ale zároveň udržovat dobré vztahy s americkou stranou. 

V roce 1940 vstoupila v platnost ústava, která zajišťovala kubánské společnosti všechny 

hodnoty důležité pro fungování demokratické společnosti (Opatrný, 2002). Odstraňovala 

například rasovou diskriminaci a zaručovala rovnoprávnost žen.  

 

Batista velel Kubě v letech 1933–1944 a 1952–1958. Roky 1944–1952 strávil v exilu na 

americké Floridě. Ačkoliv byla za jeho druhého období Kuba oblíbeným cílem cest mnoha 

Američanů a přicházelo sem stále víc amerických investic, začala mít jeho vláda také rysy 

diktatury, a to zejména kvůli nejasným úmrtím opozičních politiků. Uvádí se, že za Batistovy 

vlády bylo povražděno asi 20 000 odpůrců (Opatrný, 2002). 

 

Konec Batistova režimu znamenal nástup Fidela Castra Ruze a jeho Hnutí 26. července. Ihned 

po svém nástupu provedl Castro pozemkovou reformu, která omezila velikost pozemku na 

400 ha, což zhoršilo kubánsko-americké vztahy. Nadto poté co ropné rafinerie amerických 

vlastníků odmítly zpracovávat sovětskou ropu, byly znárodněny (Opatrný, 2002). Celkově 

znamenal nástup Fidela Castra k moci zásadní odklon kubánské zahraniční politiky od USA 

k SSSR.  

 

Castrův režim přežil i zhroucení Sovětského svazu a pád komunistických vlád ve střední a 

východní Evropě. To se však odrazilo v ekonomické situaci v zemi, veškerá produkce klesla a 

morálka obyvatel byla mizivá. Vzrostl černý trh a prostituce. V dnešní době představuje 

hlavní zdroj příjmů pro Kubu vývoz cukru a turistický průmysl. V roce 2006 převzal po 

Fidelovi Castrovi funkci prezidenta jeho bratr Raúl. V politické orientaci země se však nic 

nezměnilo a nadále zůstává poslední baštou socialismu.    
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1.1.2 Stru čná historie Spojených stát ů amerických 

Z perspektivy kubánsko-amerických vztahů stačí sledovat dějiny Spojených států až od války 

za nezávislost na konci 18. století. Té předcházela nejen série válek mezi Velkou Británií a 

Francií, ale také bouřlivé protesty proti zavádění zákonů zvyšující daňovou zátěž na kolonie. 

Na základě textu sepsaného Thomasem Jeffersonem se kolonie Britské Ameriky staly dne 4. 

července 1776 svazkem svobodných států (Opatrný, Raková, 2003). Politické zřízení 

Ameriky se nejdříve řídilo tzv. Články konfederace a později ústavou z roku 1789.  

 

V roce 1776 se boje za nezávislost účastnilo 13 kolonií na východním pobřeží země. Postupně 

se území rozšiřovalo na západ. Předtím, než Spojené státy dostaly svoji dnešní podobu, si 

prošly čtyři roky trvající občanskou válkou. Hlavní příčinou této války byla neshoda v otázce 

otrokářství. Státy jihu, které nesouhlasily s jeho zrušením, v roce 1861 vystoupily z Unie a 

založily Konfederované státy americké. Dvanáctého srpna 1861 potom vyhlásila Konfederace 

Unii válku. Po krvavých bojích, při kterých padlo přes půl milionu vojáků a i civilní 

obyvatelstvo utrpělo značné ztráty, byla 9. dubna 1865 Konfederace donucena kapitulovat a 

jednota Unie byla obnovena. Otrokářství bylo zrušeno a začala dlouhá cesta k začlenění 

černochů do americké společnosti (Opatrný, Raková, 2003).  

 

Na konci 19. a na začátku 20. století se Amerika stala průmyslovou velmocí. Toto období se 

nazývá „Gilded Age“, neboli pozlacený věk. K dalšímu ekonomickému růstu USA přispěla 

první světová válka, která sužovala Evropu, ale která Americe pomohla rozšířit trh – do 

Evropy posílala zbraně a další válečný materiál. Spojené státy do války vstoupily v roce 1917 

a přispěly k jejímu ukončení. Poté se aktivně zapojovaly do budování míru, například účastí 

na Haagských konferencích (Opatrný, Raková, 2003). 

 

Po období prosperity a nadvýroby však následovalo tvrdé vystřízlivění. 29. října 1929 se 

zhroutila burza v New Yorku a tento propad se promítl i do prodeje, výroby a exportu. 

Miliony Američanů přišly o veškerý majetek a tisíce finančních institucí musely být 

uzavřeny. Ekonomickou situaci se pokusil zlepšit nově zvolený prezident Franklin Delano 

Roosevelt, který zavedl hospodářské reformy známé jako New Deal (Opatrný, Raková, 2003). 

Tato opatření byla úspěšná a vyvedla zemi z těžké situace.  

 

Další milník v dějinách Spojených států představuje druhá světová válka. V první půlce se 

opět USA držely v ústraní a pouze zásobovaly Spojence. Poté co Japonsko 7. prosince 1941 
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zaútočilo na Pearl Harbor, ovšem USA vstoupily do války a nakonec znamenaly spolu 

s neúspěšnou invazí do Ruska Hitlerův konec. Rozhodující roli ale nehrála Amerika jen 

v Evropě – svržením atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki se jí podařilo ukončit druhou 

světovou válku i v Asii (Opatrný, Raková, 2003). 

 

Po konci druhé světové války se svět rozdělil na dva póly. Zatímco socialistický blok 

reprezentoval komunistický Sovětský svaz, USA se staly dominantní zemí kapitalistického a 

svobodného Západu. Studená válka v USA byla provázena několika významnými hnutími, 

například za práva černochů v čele s Martinem Lutherem Kingem, bojem za práva žen či 

protestním hnutím proti válce a stavu americké společnost, tzv. hippies (Opatrný, Raková, 

2003). Když se v roce 1991 Sovětský svaz rozpadl, zůstaly USA jedinou supervelmocí na 

světě a tak je tomu dodnes. 

 

Od pádu železné opony provedly Spojené státy několik vojenských intervencí: v Panamě 

(prosinec 1989), v Perském zálivu (1990–1991) či v Somálsku (1993). Zásadní datum 

v amerických dějinách představuje 11. září 2001. Na základě těchto útoků vyhlásil George W. 

Bush válku Afghánistánu. Jeho „válka proti teroru“ pokračovala dále válkou v Iráku 

(Opatrný, Raková, 2003). Ani jedna z těchto válek však ještě nebyla dotažena do konce a tuto 

agendu po Bushovi převzal jeho nástupce Barack Obama.  

 

V současné době se Amerika vzpamatovává z recese, kterou začala v roce 2007 krizí na trzích 

s hypotékami a nemovitostmi. Odborníci se úplně neshodují, zda už je možné očekávat 

ekonomický růst, či nikoliv, ale podle posledních čísel by se hospodářská situace měla 

pomalu lepšit (Halamová, 2010). 

 

1.1.3 Dějiny kubánsko-amerických vztah ů 

Kuba se těší velké strategické důležitosti ve vztahu k obchodu mezi Severní a Jižní Amerikou.  

I kvůli geografické blízkosti pohlížejí už zhruba 250 let Spojené státy na Kubu jako na určitou 

svoji sféru vlivu. Tato zahraniční politika byla už několikrát zformulována v různých 

odborných článcích, prohlášeních a doktrínách. Průkopníkem myšlenky „kontinentalismu“ 

byl americký prezident John Quincy Adams. Idea kontinentalismu byla rozvedena na tzv. 

Manifest Destiny – zásadu, podle níž bylo úkolem Spojených států ovládnout celé území 

Severní Ameriky a kus Jižní Ameriky (La Habana, 2001). 
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Ještě dále zašel v tomto přesvědčení prezident James Monroe, jehož státním tajemníkem byl 

právě John Quincy Adams. Tito dva muži vytvořili koncepci zahraniční politiky, která 

vstoupila do dějin jako Monroeova doktrína. Hlavními body této zahraniční politiky bylo, že 

západní polokoule už nepatří pod sféru vlivu Evropy a evropská kolonizace této části Země 

má skončit. Jakýkoliv nárůst evropské politické moci v této oblasti by byl Spojenými státy 

vnímán jako ohrožení jejich vlastní bezpečnosti. Do záležitostí již existujících evropských 

kolonií  a do otázek týkajících se Evropy však USA slíbily nezasahovat (Tremblay, 2004). 

 

Na konci 19. století ovlivnil výrazně vnímání Ameriky v očích Kubánců již zmiňovaný José 

Martí. Ve svých článcích Madre América a Nuestra América formuloval myšlenku dvou 

různých Amerik: „naší“ – hispánské a mestické – a „druhé“ – anglosaské, z nichž první si 

musí ubránit svou politickou, kulturní a ekonomickou nezávislost, vystavenou soustavnému 

tlaku mocných sousedů ze severu (Opatrný, 2002). Tato myšlenka zůstala součástí 

latinskoamerického myšlení dodnes. 

 

První polovina 20. století však přinesla znatelné zlepšení kubánsko-amerických vztahů. 

V těchto 50 letech byly poměry nejlepší v historii: Kuba do Spojených států vyvážela tabák a 

cukr, mezi oběma zeměmi hojně bujel cestovní ruch. K pozitivnímu vnímání USA v očích 

Kubánců přispěla značnou měrou pomoc, kterou Spojené státy poskytly Kubě, když začínala 

bojovat za svoji nezávislost. Spojené státy iniciovaly na svém území několik bitev proti 

Španělům, což oslabilo jejich pozici na celém kontinentě. Kuba tohoto oslabení využila a 

vydobyla si nezávislost. 

 

Příchod Fidela Castra však znamenal zásadní obrat v diplomatických vztazích mezi Kubou a 

Spojenými státy. Ekonomické změny v duchu socialismu, které jeho režim začal prosazovat 

(zavedení minimálních mezd či cenových stropů), byly v rozporu s přesvědčením většiny 

Američanů. Napětí mezi oběma zeměmi začalo stoupat a eskalovalo na počátku 60. let. 

V roce 1962 povolila Kuba umístit na svém území sovětské rakety středního doletu a 

strategické bombardéry. Spojené státy oznámily v říjnu 1962 blokádu ostrova a požádaly 

ultimátem Sovětský svaz o zrušení raketových základen a odsun letadel. Po několika dnech 

jednání, kdy se světová politická scéna pohybovala na hranici jaderného konfliktu, Sovětský 

svaz ustoupil a rakety i letadla z Kuby odvezl. Na oplátku se USA zavázaly Kubu 

nenapadnout (Tremblay, 2004). 
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Dále existuje v historii kubánsko-amerických vztahů několik témat, která se dodnes objevují 

v médiích a budou hrát roli v analytické části této práce. Proto jsou jejich dějiny popsány o 

něco podrobněji v následujících třech podkapitolách. Těmito tématy jsou věznice 

Guantánamo, hospodářské embargo a příběh pětice špiónů zadržených na Kubě. 

Guantánamo 
 
V červenci 1903 byla na základě Plattova dodatku mezi Kubou a USA podepsána dohoda 

upravující pronájem námořních a uhelných stanic v Guantanámo a Bahía Honda. Tato dohoda 

neobsahovala přesný termín pro ukončení své platnosti (Franklin, 2005). V roce 1934 vyhlásil 

prezident Spojených států amerických Franklin Delano Roosevelt pro oblast styků se zeměmi 

Latinské Ameriky doktrínu „dobrého sousedství“. V souvislosti s ní byla v květnu téhož roku 

mezi USA a Kubou podepsána Smlouva o vzájemných vztazích, která obsahovala i 

ustanovení týkající se pronájmu základen. USA vrátily Kubě přístav Bahía Honda a prosadily 

za to rozšíření základny Guantánamo o 10 km² na dnešních 117,6 km² (Cubagov.cu, 2009). 

 

V roce 1959, po vítězství kubánské revoluce, vyjádřili nejvyšší představitelé Kuby na 

mezinárodních fórech nesouhlas s další existencí cizí základny na svém území. Od roku 1959 

nepřevzala Kuba ani jediný šek za pronájem základny, které ukládá vláda USA každoročně u 

švýcarské banky (Franklin, 2005). Převzetím šeku by totiž Kuba potvrdila, že uznává platnost 

smlouvy z roku 1934.  

 

V souvislosti s teroristickými útoky z 11. září 2001 byla na základně v roce 2002 zbudována 

věznice, kam Američané převáželi osoby podezřelé z terorismu a zadržené převážně během 

válek v Afghánistánu a Iráku. Prezident USA George W. Bush zastával stanovisko, že na tyto 

vězně se nevztahuje ochrana Ženevské konvence a vězni tak nemají právo na normální soud 

(Dražanová, 2009).  

 

Jiný přístup zastává současný prezident Spojených států Barack Obama. Už v lednu 2009 

slíbil, že věznici Guantánamo uzavře (Novinky.cz, 2009). Pár dní po nástupu do úřadu Obama 

nařídil vojenským soudcům v Guantánamu zastavit veškeré projednávané procesy. Přikázal 

revizi všech případů vězňů zadržovaných na základně. Revize má stanovit, zda zadržovaní 

mohou být převezeni jinam nebo propuštěni. U těch zadržených, kteří nebudou moci být 

převezeni ani propuštěni, musí být vyhodnoceno, zda mají být souzeni americkými soudy. 
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Podle agentury Reuters by před americkými soudy zřejmě mělo stanout asi 80 vězňů z 

Guantánama. Poté 22. ledna 2009 Obama prohlásil, že do roka věznici Guantánamo uzavře. 

Tato skutečnost však dosud nenastala. Hlavní překážku představuje otázka, kam vězně 

přesunout. Obama vyjednává s celou řadou zemí o tom, zda a kolik vězňů jsou ochotny 

přijmout. 

Embargo 
 
Embargo vůči Kubě zavedly Spojené státy v únoru 1962. Vztahovalo se na veškerý dovoz 

kubánského zboží do USA a vývoz amerického zboží na ostrov. O necelé dva měsíce později 

pak embargo rozšířily na dodávky zboží ze třetích zemí, obsahovaly-li jakékoliv prvky 

kubánského původu. V posledních desetiletích vláda zachovává hospodářské embargo jako 

prostředek pro ovlivnění demokratických změn v zemi se systémem jedné strany. Současně s 

jeho pomocí chce ostrovní režim donutit k respektování lidských práv a k propuštění všech 

politických vězňů (Prokop, 2009). 

 

V březnu 2009 byl v rámci sbližování s Kubou v americkém Kongresu schválen zákon, který 

zmírnil podmínky tohoto embarga (Štefan, 2009). Umožnil například volné cestování osob 

kubánského původu z USA na Kubu a zpět, což do té doby bylo možné pouze jednou za tři 

roky. Dále zvýšil množství peněz, které můžou kubánské rodiny žijící v USA svým 

příbuzným žijícím na ostrově posílat. Obamův viceprezident Joe Biden však prohlásil, že 

USA nemají v plánu zrušit embargo, které drží vůči Kubě. Jsou totiž přesvědčeni, že jedině 

zachováním sankcí může Obamova administrativa dosáhnout na Kubě demokratického 

přerodu. (Dražanová, 2009). 

Pětice špión ů  
 
V září 1998 byla v Miami zatčena pětice agentů kubánské výzvědné služby. Podle miamského 

soudu se všichni provinili spiknutím proti bezpečnosti Spojených států, použitím nepravé 

totožnosti a falešných osobních průkazů a neregistrováním u příslušného úřadu coby agenti 

cizího státu. Tři z nich byli navíc obviněni ze spiknutí k páchání špionáže a jeden také ze 

spiknutí ke spáchání vraždy. V prosinci 2001 potom byli tito muži odsouzeni ke čtyřem 

doživotním trestům a 75 letům vězení. Nejmírnějším trestem bylo patnáct let vězení pro 

Reného Gonzáleze, nejtvrdším dva doživotní tresty plus patnáct let vězení pro Gerarda 

Hernándeze (Gazdík, 2009). 
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Od té doby se vlečou odvolací procesy, které ve světě vyvolaly mimořádnou pozornost. 

Existují totiž pochybnosti, zda byl proces spravedlivý. Obhájci nemají z důvodu utajení 

dodnes přístup k některým důkazům prokuratury a přes jejich opakované žádosti nebyl soud 

přeložen z miamského okrsku, který je centrem exilového proticastrovského hnutí, jež proces 

v jeho průběhu podle pozorovatelů nepřístojně ovlivňovalo. Pozornost vzbuzovalo také 

nakládání s vězni, jež strávili sedmnáct měsíců před líčením na samotkách. Otazníky se 

vznášejí i nad obviněním ze špionáže – podle svědků totiž neměli odsouzení přístup k tajným 

materiálům. Obhajoba také tvrdí, že na Floridě nijak nekonspirovali proti USA, ale pouze 

pronikli do exilových kubánských organizací, kde měli za úkol shromažďovat informace o 

možných teroristických atentátech (Freethecubanfive.org, 2010). 

 

Otázka pětice špiónů je velmi palčivou záležitostí kubánsko-amerických vztahů. Pro jednu 

stranu jsou muži právem odsouzení nebezpeční špioni, pro druhou národní hrdinové, kteří 

konali pouze svou vlasteneckou povinnost (Gazdík, 2010). Mediální pojetí této záležitosti 

v denících Granama a The Washington Post je dále ilustrováno ve třetí kapitole. 

 

1.1.4 Současné vztahy 
 
Dvacátého ledna 2009 byl 44. prezidentem Spojených států amerických inaugurován Barack 

Hussein Obama (The White House, 2010) Narozdíl od svého předchůdce nesliboval, že bude 

Latinská Amerika na vrcholu jeho žebříčku, za priority své zahraniční politiky prohlašoval 

války v Afghánistánu a v Iráku a snižování počtu jaderných zbraní ve světě. Jeho působení na 

mezinárodní scéně navíc ztěžuje nepříznivá ekonomická situace, ve které se Spojené státy 

nacházejí. Na druhou stranu byly vztahy k Latinské Americe následkem Bushova úřadování 

značně poškozené, takže Obama měl šanci příjemně překvapit.  

 

Kubánsko-americké vztahy se mu podařilo zlepšit zmírněním hospodářského embarga 

v březnu 2009. O měsíc později sbližování vyvrcholilo diplomatickou schůzkou, kdy 

prezident Raúl Castro na Kubě poprvé přijal americké zástupce (Polochová, 2009). Delegace 

se také setkala se samotným Fidelem Castrem. Toto setkání bylo hodnoceno velice pozitivně: 

Fidel prý projevoval zájem, jak může Kuba pomoct prezidentu Obamovi (ČTK, 2009). 

 

Na začátku roku 2010 přineslo krůček k americko-kubánskému sblížení zemětřesení na Haiti, 

které k jednomu stolu přivedlo jak americké, tak kubánské představitele, konkrétně 
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kubánského šéfa diplomacie Bruna Rodriguéze a Cheryl Millsovou, blízkou spolupracovnici 

americké ministryně zahraničí Hillary Clintonové (Šlajchrtová, 2010). Podobně tomu bylo i 

v případě ropné skvrny v Mexickém zálivu, kdy Američané navázali s kubánskou stranou 

kontakt, aby společně sledovali pohyb skvrny (Van Erne, Brezovská, 2010). 

 

Obamovi se tedy během prvních necelých dvou let v úřadě podařilo dosáhnout určitého 

oteplení kubánsko-amerických vztahů, avšak ještě stále je kubánská tematika zahalena do 

stínu důležitějších světových událostí, jakými jsou války na Středním východě či režim 

nešíření jaderných zbraní. 

 

1.2 Představení deník ů Granma a The Washington Post 

V následující podkapitole bude analyzováno, nakolik jsou tato dvě zpravodajská média 

součástí modelu propagandy. Základem tohoto modelu je pět filtrů, jimiž procházejí veškeré 

informace při výrobě zpráv a které se podílejí na výrobě zprávy. Mezi tyto filtry patří 

(Trampota, 2006):  

 

1. vlastnictví média a jeho orientace na zisk 

2. vliv reklamy a inzerce 

3. vliv informačních zdrojů 

4. kritika a nátlak na média 

5. převládající ideologie 

 

Granma 
 
Mediální situace na Kubě patří mezi nejhorší na světě. Od nástupu Fidela Castra k moci – tj. 

už 50 let – na ostrově neexistuje svoboda ani projevu, ani tisku. Castrův režim si udržuje 

monopol na informace po celé zemi, zabavuje majetek nezávislým médiím a udržuje politiku 

nepřetržitých represí (Pressreference.com, 2010). Vychází zde sice několik deníků, ale 

všechny jsou bedlivě monitorovány. Oficiálním deníkem Ústředního výboru komunistické 

strany Kuby je deník Granma, který plní podobnou roli jako někdejší Rudé právo v ČSSR. 

Název Granma je odkazem na jachtu Granma, ze které se v roce 1959 vylodil Fidel Castro 

spolu s ostatními revolucionáři na Kubě.  
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Co se kritérií pro určení míry začlenění do modelu propagandy týče, hovoří ve prospěch 

deníku Granma skutečnost, že toto médium není orientováno na zisk (stojí pouhé jedno 

kubánské peso) a nejsou v něm otiskovány žádné reklamy ani inzerce. Proti tomu však stojí 

vlastnictví Ústředním výborem komunistické strany Kuby, z něhož vychází také nátlak na 

toto médium. Informační zdroje jsou omezené – jedinou tiskovou agenturou, která na Kubě 

může bez problémů působit, je ACN (Agencia Cubana de Noticias) – a jak doložím dále, vliv 

ideologie je zde značný.  Z těchto okolností lze odvodit, že deník Granma je silně součástí 

modelu propagandy. 

 

Na internetu je přístupná stránka Granma.cu, kde se objevují některé články, které vycházejí i 

na Kubě. Jedná se však o verzi, jež je určena pro zahraniční trh a tudíž neodráží úplně věrně 

komunistickou propagandu, která je typická pro deník Granma určený pro Kubánce přímo na 

ostrově. 

The Washington Post 
 

Deník The Washington Post patří mezi 10 největších deníků ve Spojených státech amerických 

(Pressreference.com, 2010). Je vlastněn společností The Washington Post Co., která se 

zaměřuje na vydávání novin a časopisů, televizní vysílání či vzdělávací a školicí služby (The 

Washington Post : Corporate Information, 2007). Vrcholným obdobím tohoto periodika byla 

sedmdesátá léta, kdy se odehrála aféra Watergate2. 

 

Podle americké společnosti Audit Bureau of Circulations (ABC) byl průměrný denní náklad 

těchto novin k 30. září 2010 545 345 kusů (Access ABC, 2010). Na rozdíl od deníku Granma 

by neměl být zatížený ideologií ani politickými tlaky, protože jeho vlastník je nezávislý na 

vládě či jiné politické straně. Informační zdroje by měly také být svobodné a nezávislé. 

V neprospěch deníku The Washington Post hovoří jeho orientace na zisk a otiskování reklam 

a inzerce. Jako brzda tohoto vlivu však působí důležitost udržení dobrého jména: při jeho 

poškození například nárůstem vlivu reklamy a inzerce by mohl klesnout jeho náklad, což by 

mělo za následek i úbytek počtu inzerentů a nižší zisk.  

 
                                                 
2 Aféra Watergate označuje skandál, který vypukl ve Spojených státech v roce 1972. Do sídla Demokratické 
strany zvaného Watergate ve Washingtonu, D.C. vnikli pracovníci aparátu republikánského prezidenta Richarda 
Nixona, kteří byli pověřeni úkolem umístit do budovy odposlech. O událost se začali zajímat reportéři deníku 
The Washington Post Carl Bernstein a Bob Woodward. Případ vedl až k rezignaci prezidenta USA a je dodnes 
považován za největší kauzu v dějinách žurnalistiky. (BOROVIČKA, V. P. Watergate : Stopy, fakta, svědectví. 
Praha : Orbis, 1976. 360 s.) 
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Dá se tedy říct, že deník The Washington Post by měl být méně součástí modelu propagandy. 

Případný sklon k propagandě má u The Washington Post navíc spíše ekonomický charakter, 

zatímco u deníku Granma je silná zejména propaganda politická. 

 

1.3 Teoretická mediální východiska 

Ideologie 
 

Důležitým prvkem, který ovlivňuje zpravodajství v deníku Granma, je ideologie. Poprvé 

slovo ideologie použil Antoine Destutt de Tracy v pozdním osmnáctém století. Podle něj se 

ideologie dala chápat jako způsob vědecké metody, věda o idejích, která měla sloužit ke 

zlepšování politické společnosti jako celku (Porter, 2006). Jeho názory však zneužil 

Napoleon, který se pokusil využít ideologie k upevnění vlastní moci. Definitvně přišel de 

Tracyho koncept o nádech osvícenectví a pokroku zásahem Marxe a Engelse. Ti ve své knize 

Německá ideologie popsali ideologii jako „něco, co člověku mění, až kazí pohled, který 

máme na společnost.“3 

 

O významu odkazu Marxe a Engelse se vedou dlouhé debaty, největší vliv však měli na 

smýšlení dvou myslitelů: Paula Ricoeura a Michaela Freedena. Ricoeur ve své slavné eseji 

Věda a ideologie tvrdí, že „ideologie je koncept, který pracuje za našimi zády. Je to něco, 

z čeho vychází lidské myšlení, spíš než něco o čem by lidé přemýšleli.“4 

 

Dnes existuje o ideologii mnoho teorií, které se zabývají tímto tématem z pohledu 

společenského, politického a kulturního. V knize Ideology: contemporary social, political and 

cultural theory popisuje Robert Porter teorie tří společenských vědců Jürgena Habermase, 

Slavoje Žižka a Gillese Deleuzeho (Porter, 2006). Podle Habermase je ideologie parazitem 

reality, označuje ji dokonce za něco nemorálního. Žižek zkoumá ideologii více z teoretického 

hlediska. Prezentuje se jako marxista (někdy dokonce jako komunista) a ideologii tedy 

považuje za negativní jev. Pro Deleuze je zase při tvorbě ideologie klíčová schopnost vyvolat 

v člověku touhu. 

 

                                                 
3 PORTER, Robert. Ideology : contemporary social, political and cultural theory. Cardiff : University of Wales 
Press, 2006. s. 4. 
4 PORTER, Robert. Ideology : contemporary social, political and cultural theory. Cardiff : University of Wales 
Press, 2006, s. 5. 
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V dnešní době však za ideologii můžeme považovat nevědomou soustavu hodnot a 

interpretací, které pramení z dominantní mocenské struktury dané kultury. V prostředí 

kritické teorie společnosti představuje ideologie soubor idejí vládnoucí třídy, která 

legitimizuje svou moc tím, že své partikulární zájmy prezentuje jako univerzální zájmy celé 

společnosti (Trampota, 2006). 

Řeč komunistické moci 
 
Jako pomůcka při analýze komunistického tisku může posloužit kniha Řeč komunistické moci 

od Petra Fidelia (1998). Klíčovým pojmem v takto ovlivněných denících je podle autora výraz 

lid. S ním se zachází podle tzv. principu jaderné redukce: dle něj je možné redukovat celek na 

„jádro“, aniž se přitom mění „podstata“ věci. Ilustrovat to jde právě na pojmu lid: jeho jádrem 

jsou pracující (tzv. pracující lid), jádrem pracujících je dělnická třída, jejímžto jádrem je 

strana. 

 

Druhou nezbytnou podmínku soudržnosti komunistické řeči tvoří princip neomylnosti. 

Neomylnost sice nebyla nikdy proklamována, ale předpokladem je, že strana vládne proto, že 

ví. A poněvadž je v tomto svém Vědění zcela osamocena, nezbývá jí, než aby vládla sama – 

má být mozkem společnosti. Právě tyto závěry Petra Fidelia využiji pro svoji analýzu ve 

třetí kapitole. 
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2. Metodologická východiska 

V této práci je použita kvalitativní analýza. Spočívá v rozdělení celku na jeho komponenty a 

zkoumání, jak tyto komponenty fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi 

vztahy (Hendl, 2008). V této práci jsou jednotlivými prvky novinové články. Budu zkoumat, 

jaké jsou a jak se vztahují k událostem, o kterých pojednávají.  

 

Jedná se také o výzkum na pomezí základního a aplikovaného. Na jednu stranu se práce 

zabývá teoretickými otázkami, ovšem tato teorie je potom aplikovaná na konkrétní články, 

čímž má význam i pro praxi. Konkrétně jde o evaluační výzkum, který slouží k posouzení 

hodnoty a kvality různých objektů, v tomto případě novinových článků. 

 

2.1. Srovnání kvalitativní a kvantitativní analýzy 
 

Kvantitativní přístupy k výzkumu v sociálních vědách v mnohém napodobují metodologii 

přírodních věd. Předpokládá se, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 

Kvantitativní výzkum využívá náhodné výběry, experimenty a silně strukturovaný sběr dat 

pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. Nejdříve se formálně vyjádří určité obecné tvrzení, 

teorie. Následně se provede dedukce a vytvoří hypotéza. Následuje formulace operačních 

definic a samotné měření. Poté je provedeno testování hypotézy a verifikace teorie. (Hendl, 

2008). 

 

Oproti tomu je kvalitativní výzkum „proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník 

vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech 

účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“5  Mezi základní metody 

kvalitativního přístupu patří pozorování, texty a dokumenty, interview a audio a 

videozáznamy. Hlavní metoda této konkrétní práce bude spočívat v analýze textů a 

dokumentů, jejíž výhodou je teoretické porozumění tématu. Proto jsem zvolila kvalitativní 

analýzu. 

 

 

                                                 
5 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace 2., aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2008. s. 48. 
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Základní otázky, na které se bude tato práce snažit odpovědět, jsou: 

 

� Nakolik se lišilo zpravodajství deníků Granma a The Washington Post ve sledovaném 

období? 

� Je deník Granma zatížen ideologií a řečí komunistické moci? 

 

2.2. Přednosti a nevýhody kvalitativní analýzy 
 
Přednosti kvalitativního výzkumu spočívají v tom, že získává podrobný vhled při zkoumání 

jedince, skupiny, události či fenoménu. Dále zkoumá fenomén v přirozeném prostředí a 

umožňuje studovat procesy. Také dává možnost navrhovat teorie a dobře reaguje na místní 

situace a podmínky. Hledá lokální příčinné souvislosti a pomáhá při počáteční exploraci 

fenoménů (Hendl, 2008). 

 

Mezi nevýhody kvalitativního výzkumu řadí Hendl (2008) skutečnost, že získaná znalost 

nemusí být zobecnitelná na populaci a do jiného prostředí. Je také těžké provádět kvantitativní 

predikce a obtížnější testovat hypotézy a teorie. Navíc jsou analýza dat i jejich sběr často 

časově náročné etapy a výsledky jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními 

preferencemi. 
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3. Analytická část 

Analýza je rozdělena do celkem šesti částí podle témat, jimiž se rozebírané články zabývají. 

Těmito tématy jsou: pětice kubánských špiónů vězněných na Floridě, vojenská základna 

Guantánamo, finanční krize, smrt zpěváka Michaela Jacksona a státní převrat v Hondurasu. 

Do šesté podkapitoly byly zařazeny články, které vyšly v některém ze dvou analyzovaných 

deníků, jsou relevantní pro analýzu obrazu kubánsko-amerických vztahů v těchto dvou 

médiích, ale zároveň nespadají pod žádné z výše jmenovaných pěti témat. Články sem 

zařazené se týkají například udílení Democracy Awards ve Washingtonu či války 

v Afghánistánu a Iráku.  

3.1. Slavná p ětka – kubánští špióni chycení v Americe 
 
Historie tohoto konfliktu je popsána v podkapitole 1.1.3. Tematika pětice kubánských špiónů 

vězněných na Floridě je ukázkovým příkladem, jak může být jedna událost vnímána – a 

hlavně médii podávána – rozdílně. 

 

Na Kubě se z pětice chycených špiónů stali mučedníci a národní hrdinové. Oněch pět jmen 

zná každý obyvatel ostrova, na ulicích jsou jejich jména a podobizny namalované na zdech, 

jsou jim stavěny pomníčky různých podob i velikostí. Taková popularita je samozřejmě 

z velké části dílem médií. O osudu hrdinů se mluví nejen v tištěných médiích, ale i v televizi. 

 

Deník Granma není výjimkou, ba naopak dokazuje výše popsanou situaci. Ve sledovaném 

období vyšlo v deníku 13 článků, které se zabývaly osudem Gerarda Hernándeze, Antonia 

Guerrera, Ramóna Labañina, Fernanda Gonzáleze a Reného Gonzáleze. Tato pětice má 

dokonce vlastní znak (číslici pět ozdobenou kubánskou vlajkou, viz příloha 2a), který provází 

texty o ní pojednávající. Některé články byly poměrně nenápadné – jako například ten z 13. 

července, který vyšel na straně 4 a ani v podstatě nepřinášel žádné nové informace. 

 

Jiné však byly nepřehlédnutelné. Například v pondělí 22. června se na první straně novin 

objevuje pozvánka na poslech přímého přenosu ze shromáždění kubánských žen, které se na 

demonstraci chystaly protestovat proti rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu v otázkách 

případů inkriminovaných mužů. Hned na druhé straně toho samého vydání zabírá celou 

stránku deklarace Ústředního národního výboru kubánských dělníků s titulkem „Neuměřené 
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tresty uvalené na našich Pět hrdinů jsou plody politické msty“6. Používání slova lid zde 

odpovídá analýze Petra Fidelia v knize Řeč komunistické moci, která je shrnuta v kapitole 

1.3. Text plný provolání a apelů na pracující kubánský lid končí dvěma větami napsanými 

kapitálkami: „SPRAVEDLNOST PRO NAŠICH PĚT SPOLUOBČANŮ UVĚZNĚNÝCH 

V USA! SVOBODU NAŠIM PĚTI HRDINŮM!“ 7  

 

Podobně emotivní je i článek ze soboty 18. července, jehož plné znění je možné si přečíst 

v příloze 2a. Tentokrát se však o poselství nesnaží žádný výbor, ale Sdružení kubánských žen. 

Apel tedy nesměřuje ke kubánským dělníkům, ale ženám. V prohlášení je odsouzená „krutá, 

pomstychtivá zuřivost státního úřadu, který přesně v den, kdy slavili 21. výročí svatby, jí 

[manželce Gerarda Hernándeze] už podesáté zamítl žádost o návštěvu manžela.“8  

 

Za povšimnutí stojí poslední odstavec tohoto článku, a to ze dvou důvodů: jednak se zde 

Sdružení kubánských žen odvolává i k Severoameričankám, jednak je zde slovo vlast napsáno 

s velkým písmenem, snad aby zdůraznilo lásku a úctu, kterou autorky textu ke své zemi cítí:  

„My kubánské ženy jsme s Adrianou a nevzdáme tuto bitvu, aby se 
mohla znovu setkat s Gerardem, a budeme společně čekat na její brzký 
návrat do Vlasti. Proto znovu vyzýváme ženy světa, zejména 
Severoameričanky, od těch nejprostších manželek, sester, dcer až po ty 
nejvyšší funkcionářky z nejvyšších sfér země, aby zvrátily toto 
absurdní a nelidské záporné rozhodnutí. Pouze požadujeme, aby byla 
dodržována práva Adriany, pouze prosíme, aby byl vyslechnut její hlas 
a hlas jejích kubánských sester a aby volaly po vládě spravedlnosti a 
rozumu.“      

 

O skutečnosti, že americké ministerstvo vnitra odmítlo vydat Adrianě Pérezové O´Conorové 

vízum, aby se mohla setkat se svým manželem v den výročí svatby, psala Granma ještě ve 

čtvrtek 16. července, a to dokonce na titulní straně.  

 

Rozdílné vnímání tohoto sporu ukazuje skutečnost, že za celé sledované období nevyšel 

v deníku The Washington Post ani jeden článek. Není to tolik překvapivé, když uvážíme, že 

se zatčení Kubánců odehrálo už v roce 1998. Je to však silně v kontrastu s frekvencí, s jakou 

tuto kauzu připomínal deník Granma. Z důvodu neexistence článku ve sledovaném období 

jsem v tomto případě udělala výjimku a podívala se i na články, které nespadají do 
                                                 
6 Consejo Nacional Central de Trabajadores de Cuba. Las sanciones desproporcionadas recibidas por nuestro 
Cinco Héroes son fruto de una venganza política. Granma. 22. 06. 2009. str. 2. 
7 Consejo Nacional Central de Trabajadores de Cuba. Las sanciones desproporcionadas recibidas por nuestro 
Cinco Héroes son fruto de una venganza política. Granma. 22. 06. 2009. str. 2. 
8 Federación de Mujeres Cubanas. En nombre de Adriana. Granma. 18. 07. 2009. str. 2. 
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sledovaného období. Vzhledem k tomu, že se datem svého vydání neshodují s metodologií 

této práce, zmíním pouze jeden, který dobře ilustruje rozdílné pojetí tématu v obou 

sledovaných zemích. Naposledy psaly The Washington Post o „Kubánské pětce“ 12. října 

2009 v souvislosti s dalším přelíčením tří ze slavné pětice, a to na straně A8. V článku 

William Booth vysvětluje, proč je tato pětice vězňů považována na Kubě za hrdiny. Příčinou 

je hlavně to, že některé okolnosti případu jsou opravdu nejasné. (Booth, The Washington 

Post, 12. 10. 2009). V závěru svého textu Booth konstatuje, že „Kuba bude nadále tento 

případ zveličovat a poukazovat na něj, protože má na svojí straně mínění světové veřejnosti.“9 

 

3.2. Vězení Guantánamo 
 
Stejně jako v případě pětice kubánských špiónů jsou okolnosti vzniku konfliktu ohledně 

americké vojenské základy Guantánamo popsány v podkapitole 1.1.3. Přestože se jedná o 

velmi citlivou otázku kubánsko-amerických vztahů, analyzované deníky ani na Kubě, ani 

v USA mu ve sledovaném období příliš nevěnovaly pozornost, což poukazuje na to, že se 

jedná v podstatě o latentní problém. 

 

V deníku Granma vyšly ve sledovaném období pouze dva články. Ten první informoval o 

smlouvě, ve které se Palau zavázalo přijmout 17 Číňanů-Ujgurců, kteří byli v té době vězněni 

na Guantánamu. Za tuto službu byla Palau přislíbena hospodářská pomoc ve výši 200 miliónů 

dolarů. Granma v článku nezapomněla připomenout, že je vojenská základna nelegální: 

„Ujguři unesení na severoamerickou základnu, která se rozkládá na území Kuby okupovaném 

proti vůli jejího lidu i její vlády, patří do skupiny 22 muslimů tohoto etnika, kteří byli 

zadrženi v souvislosti s invazí amerických vojsk do Afghánistánu v roce 2001.“10    

 

Další článek, tentokrát z pondělí 22. června, sice celý pojednává o Guantánamu, ale řeší 

rozšíření elektrárny v této provincii, o vojenské základně se nezmiňuje ani slovem. Pouze 

popisuje, že díky tomuto zvětšení bude elektrárna schopná zajistit energii pro celou oblast. 

 

Základna byla zmíněna ještě v sobotu 18. července v článku o 45. výročí od zavraždění 

mladíka Ramóna Lópeze Peñy. Tam se hned v první větě prvního odstavce píše: „ „Ti 

zkurvysyni mě zabili,“ stihl sotva říct Ramón López svému kolegovi hlídači Héctorovi 
                                                 
9 BOOTH, William. Resentencing in U.S. Reingnite Passions About the „Cuban Five“. The Washington Post. 
12. 10. 2009. str. A8.   
10 ALLARD, Jean Guy. „La "compensación" de los 200 millones“. Granma, 16. 06. 2009. s. 5. 
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Pupovi Sucarnovi, než spadl na zem, zavražděn námořníky z americké nelegální námořní 

základny ve Guantánamu.“11 Ve zbytku článku je sice ještě několikrát připomenuto, že byl 

Peña zavražděn Američany (yanquis), ale samotná základna již rozebírána není. 

  

Pojem yanqui není inovací autora výše zmíněného článku. Toto slovo je pouze španělskou 

verzí slova yankee, které je synonymem pro obyvatele Spojených států amerických. Přestože 

nemá negativní konotaci a je možné se s ním setkat i ve Španělsku, je podle Královské 

akademie španělského jazyka používání tohoto pojmu nejpopulárnější na Kubě. Některými 

autory je toto slovo označováno za slangové, v deníku Granma se však objevuje naprosto 

běžně. V kontextu kubánsko-amerických vztahů by se sice dalo z jeho používání vycítit určité 

negativní vyznění, toto tvrzení však Královská akademie španělského jazyka nepotvrzuje.  

 

Dále dochází v článcích o vojenské základně Guantánamo k nejasnému oddělování toho, co je 

zpráva, a co komentář. Prohlášení „Existence vojenské základny na Guantánamo je 

nelegální.“12 by šlo ještě považovat za přípustné ve zprávě – jak je popsáno v podkapitole 

1.1.3, určitým způsobem je toto tvrzení obhájitelné, zejména proto, že Kuba nepřebírá šeky za 

pronájem. Výrok „Severoamerická základna se rozkládá na území Kuby okupovaném proti 

vůli jejího lidu i její vlády.“ 13 už však porušuje zásady objektivity.14 Vůle vlády může být 

ještě jednoznačná, zdaleka však nemusí být totožná s vůlí lidu. Navíc by bylo hodně 

neobvyklé, kdyby vůle všech Kubánců byla opravdu jednotná. 

 

Deník The Washington Post byl sice o něco štědřejší k tematice této vojenské základny, slovo 

Guantánamo padlo dokonce ve 21 článcích, ale ve většině případů se nejednalo o nosné téma 

celého textu. O Guantánamu se mluvilo v souvislosti s návštěvou německé kancléřky Angely 

Merkelové. Právě jednání o případném přijetí některých vězňů z Guantánama bylo totiž 

jedním z témat, jež měla být při setkání probírána. Dále byl sledován pokrok v otázce 

uzavření základny, což slíbil prezident Obama na začátku svého funkčního období. Tomuto 

tématu se věnovaly například úvodníky pátého a osmého července, které poukazovaly na to, 

                                                 
11 MERENCIO CAUTÍN, Jorge Luis. „¡Qué viva la paz, pero con los fusiles,... bien engrasados!“. Granma, 18. 
07. 2009. s. 8. 
12 MERENCIO CAUTÍN, Jorge Luis. „¡Qué viva la paz, pero con los fusiles,... bien engrasados!“. Granma, 18. 
07. 2009. s. 8. 
13 ALLARD, Jean Guy. „La "compensación" de los 200 millones“. Granma, 16. 06. 2009. s. 5. 
14 Objektivita je teoreticky zpochybňovaný výraz používaný v souvislosti se zprávami. Z pohledu „zdravého 
rozumu“ shrnuje tento výraz řadu kvalit, které přispívají k důvěryhodnosti a spolehlivosti médií. Patří sem věcná 
přesnost, nepředpojatost, oddělování faktů od komentářů, uvádění zdrojů i názor, že skutečná objektivita je 
nedosažitelná a předstírat opak je zavádějící. (MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Hana 
Loupová. 4. Praha : Portál, 2009. 640 s. ISBN 978-80-7367-574-5, str. 574.) 
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že zatím to byl především Kongres, kdo znemožnil Obamovi Guantámo zavřít. Za zmínku 

stojí i feature z 22. června, který se zaměřuje na osobnost senátora Mitche McConella. V textu 

se mimo jiné píše, že „McConnel pomohl zosnovat jedno z největších letošních vítězství 

republikánů: odmítnutí 90 hlasy ku 6 Obamova plánu na uzavření vojenské základny v zálivu 

Guantánamo na Kubě a na přesun některých vězňů na americkou půdu.“15  

 

Stejně jako v případě „Kubánské pětky“ je tedy i v otázce věznice Guantánamo možné 

vypozorovat protichůdný přístup v mediálním pojetí. Granma sice nevyužívala tématu 

k protiamericky laděným článkům tak často jako osudu „Slavné pětky“, ale dopustila se ve 

zpravodajství neobjektivních soudů a závěrů. The Washington Post zase vůbec nezmínil 

hledisko, že by existence vojenské základny mohla být nelegální a zaměřoval se spíše na to, 

jak prezident Obama pracuje na svém slibu vězení uzavřít. I v deníku The Washington Post 

lze tedy vystopovat jistou předpojatost, když vůbec nebral v úvahu vnímání a názory země, na 

jejímž území se základna nachází. 

  

3.3. Recese a finan ční krize 
 
Jak je popsáno v podkapitole 1.1.2, v současné době se Spojené státy nacházejí v ekonomické 

recesi. Vzhledem k tomu, že nejdříve propukla tato hospodářská krize v USA a až pak se 

rozšířila do některých dalších částí světa, lze toto téma považovat za bližší americkým 

čtenářům. I to může být jedno z eventuálních vysvětlení pro obrovskou převahu článků na 

toto téma v deníku The Washington Post. 

 

Ve sledovaném období nebylo dne, kdy by v tomto americkém deníku nevyšel článek 

zabývající se těžkou hospodářskou situací. Za onen měsíc zde vyšlo přes 40 článků, které se 

přímo týkaly vývoje recese. Dalších minimálně třicet se k tomuto tématu vztahovalo v menší 

míře a ještě jednou tolik bylo článků, které se sice recese netýkaly, ale kde byl tento termín 

zmíněn například v souvislosti s prodejem nějakého výrobku, situací určitých organizací nebo 

stavem show businessu či módního průmyslu.  

 

Zpravodajské texty byly v podstatě pouhým souborem čísel a statistik o různých odvětvích. 

Zajímavější jsou komentáře, nad něž vystupuje text samotného prezidenta Baracka Obamy. 

                                                 
15 BACON, Perry jr. McConnell Carefully Chooses His Battles; Senate GOP Chief Assumes Higher Profile. The 
Washington Post, 22. 06. 2009. str A3. 



- 27 - 

Jeho znění je možné si přečíst v příloze 1a. Cíl komentáře je jasný a shoduje se s celkovým 

obrazem, který Barack Obama vzbuzuje u svých příznivců: vyvolat naději v lidech trpících 

strachem z nejisté budoucnosti, ztráty zaměstnání apod. a motivovat je k další práci a snažení. 

 

Na druhou stranu komentář může působit prázdně. Chybí v něm konkrétní rady či úkoly, cíle 

jsou formulovány dost vágně a několikrát se Obama nevyvaroval klišé (musíme čelit výzvám, 

postavit pevné základy apod.). Obama v textu například několikrát opakuje důležitost úkolu 

„poskytnout [lidem] šanci naučit se schopnostem a vědomostem potřebným k tomu, aby se v 

budoucnosti mohli ucházet o pracovní místa“.16 O jaké schopnosti a vědomosti se ale 

konkrétně jedná, nikde neuvádí. 

 

Obamova rétorika může působit až ideologicky. Jsou u něj totiž zřetelné sklony prezentovat 

zájmy jeho strany jako všeobecné zájmy celé společnosti, což odpovídá chápání ideologie 

popsanému v závěru podkapitoly 1.3. Příkladem může být závěrečný odstavec jeho 

komentáře: 

„Musíme i nadále odklízet sutiny po této recesi, ale je na čase místo 
nich postavit něco lepšího. Nebude to lehké a stále se najdou tací, kteří 
budou tvrdit, že musíme odsunout těžká rozhodnutí, která jsme 
odkládali už přespříliš dlouho. Ale starší generace Američanu 
nevybudovaly tuto skvělou zemi ve strachu z budoucnosti a 
omezováním se ve snech. Tato generace musí projevit stejnou odvahu 
a odhodlání. Věřím, že to dokážeme.“ 17  

 

Deník Granma několikrát využil špatné hospodářské situace k tomu, aby informoval o tristní 

situaci, ve které se nacházejí různé sociální skupiny v USA. Logicky se nejvíce věnoval 

Latinoameričanům. 26. června psal o tom, že „kvůli krizi jsou Latinoameričané žijící v Iowě 

nuceni volit mezi jídlem, bydlením a zdravím.“18 O den později vyšel článek s názvem 

„Nenávistné útoky proti Hispáncům ve Spojených státech narostly o 40 %“. Do třetice se 

mohli čtenáři 4. července dočíst, že „krize uvrhne do chudoby miliony Latinoameričnů.“19 Za 

těmito články je možné vidět snahu vyvolat v Kubáncích pocit, že se přistěhovalci v USA 

mají špatně, a tím je odradit od případných úvah o útěku ze země. Dále psala Granma 2. 

července o ztrátě 473 000 pracovních míst v USA, o 100 milionech lidí na hranici chudoby  

                                                 
16 OBAMA, Barack. Rebuilding Something Better. The Washington Post. 12. 07. 2009. str. A17 
17 OBAMA, Barack. Rebuilding Something Better. The Washington Post. 12. 07. 2009. str. A17 
18 La crisis obliga a latinos de Iowa a elegir entre comida, vivienda o salud. Granma. 26. 06. 2009. str. 1. 
19 Crisis empujará a la pobreza a millones de latinoamericanos. Granma. 04. 07. 2009. str. 4. 
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(6. července) a o 1,6 milionu lidí bez střechy nad hlavou (10. července). Text posledního 

článku je možné si přečíst v příloze 2b. 

 

Kubánským novinářům neunikla ani skutečnost, že od začátku roku v USA zbankrotovalo už 

40 bank. O této skutečnosti psala Granma 22. června a kompletní článek je taktéž možno 

nalézt v příloze 2b. Posledním z kategorie článků o špatné ekonomické a sociální situaci 

v USA byl článek z 9. července, ve kterém se psalo, že desítky tisíc osob zemřou ročně 

v USA na následky nedostatečné lékařské péče (Granma, 9. července 2009).  

 

Zatímco The Washington Post se zaměřoval pouze na situaci v USA, Granma brala finanční 

krizi jako celosvětový problém. Motivací mohlo být ukázat obyvatelům Kuby, že ani 

v ostatních zemích nežijí lidé v blahobytu. Například se čtenáři mohli dozvědět, že „v době 

krize si opasek utahuje i britská královna Alžběta II., která si na zahradě Buckinghamského 

paláce vyhradila pro sebe malý záhonek, na kterém se chystá pěstovat zeleninu.“20 Dále že 

Evropa trpí nejvyšší mírou nezaměstnanosti od roku 1999 (Granma, 03. 07. 2009) a že kvůli 

krizi roste v Evropě počet vražd a sebevražd (Granma, 09. 07. 2009). Ve vztahu ke své vlastní 

zemi nezveřejnila Granma žádné podobné statistiky či články, kde by popisovala dopad 

špatné hospodářské situace na obyvatelstvo. Maximálně vyšly ve sledovaném období tři 

články, ve kterých byly popsány různé způsoby, jak šetřit – penězi, vodou, elektřinou. 

Provincie Holguín byla prohlášena za nejúspěšnější v šetření (Granma, 26. 06. 2009).  

 

Zajímavé také je, že zatímco deník The Washington Post používal většinou slovo recese 

(recession), novináři v Granmě se nebáli hovořit o krizi (crisis). Podle Českého statistického 

úřadu je recese „období, kdy dochází k poklesu výstupu ekonomiky a zaměstnanosti (tedy za 

jinak stejných okolností k růstu nezaměstnanosti)“.21 Definovat krizi je o poznání složitější. 

Můžeme totiž hovořit o krizi ekonomické (resp. hospodářské), finanční či úvěrové. Deník 

Granma většinou buď mluvil pouze o krizi, či o krizi ekonomické. Pod tímto pojmem by se 

dal rozumět „stav, kdy je ekonomický růst po dobu čtyř čtvrtletí v recesi“.22 V současné době 

je tedy více na místě používat pojem recese, a tak byl deník The Washington Post ve své 

terminologii přesnější. 

 
                                                 
20 Ante la crisis, Isabel II también se ajusta el cinturón y cultiva verduras y hortalizas. Granma, 16. 06. 2009. s. 5. 
21 Český statistický úřad [online]. 10. 09. 2010 [cit. 2010-12-13]. Recese, deprese. Dostupné z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/recese_deprese>. 
22 Český statistický úřad [online]. 10. 09. 2010 [cit. 2010-12-13]. Recese, deprese. Dostupné z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/recese_deprese>. 
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Používání těchto dvou pojmů by se dalo vyložit ideologiemi, které se do analyzovaných médií 

promítají. The Washington Post se snaží svoje čtenáře uklidňovat a vyvolat co nejmenší 

paniku. Granma chce zase zdůraznit, že se lidé všude na světě mají špatně, že i v ostatních 

zemích řádí krize, a tím snížit nespokojenost lidí s poměry v jejich vlastní zemi. 

 

3.4. Smrt zp ěváka Michaela Jacksona 
 
Ve čtvrtek 25. června zemřel po převozu do nemocnice celosvětově proslulý popový zpěvák 

Michael Jackson, který byl některými fanoušky označován za krále popu. Jeho pohřeb se 

odehrál v úterý 7. července. Jednalo se o obrovskou show, na které vystoupili nejen rodinní 

příslušníci tohoto umělce, ale také současné hvězdy show businessu. Smuteční ceremoniál 

sledovalo přímo v losangelském Staples Center přes 11 000 lidí, další odhadem až miliardy 

lidí potom v přímém přenosu u televizních obrazovek (Ihned.cz, 07. 07. 2009). 

 

Podobně jako u finanční krize se jedná o téma bližší Američanům, byl to jejich rodák, tudíž je 

pochopitelné, že o tomto muži vyšlo zřetelně víc článků v The Washington Post. Přesto je 

s podivem, že se toto významné úmrtí nedostalo ani jednou na titulní stranu deníku Granma. 

Ve vydání den po Jacksonově smrti, v pátek 26. 06. 2009, padlo jeho jméno dvakrát. Jednou 

bylo využito pro neobvyklý oslí můstek:  

„Tento čtvrtek, zatímco běžely detaily o úmrtí Michaela Jacksona 
prokládané videoklipy z alba Thriller, funkcionáři ze zdravotnictví 
Spojených států prorokovali více než jednomu milionu občanů této 
země nakažení chřipkou typu A (H1N1), v souladu se statistikami, 
které se staly základem pro matematický model. Do dnešního dne bylo 
pouze na severoamerickém území nahlášeno 28 000 případů, což 
představuje skoro polovinu infikovaných na světě. (...) Tyto události se 
odehrály ve čtvrtek, ale všechny zprávy se točily okolo Michaela 
Jacksona.“23  

 
Výše citovaný článek vyšel v pravém dolním rohu strany 9, uprostřed sešitu – byl tudíž velmi 

lehce přehlédnutelný. V ten samý den se Michael Jackson objevil ještě na straně 12 v rubrice 

„Culturales“. Článek s názvem „Poslední kapitola Michaela Jacksona“ byl doprovázen dvěma 

fotkami – jednou, kde je Michael Jackson ještě mladý, zdravý a má tmavou pleť, a druhou 

z pozdější fáze jeho života, na které už má kůži o poznání bělejší a jeho nos a ústa mají 

                                                 
23 MEXIDOR, Deisy Francis. Ocurrió el jueves. Granma. 26. 06. 2009. str. 9. 
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nepřirozený tvar. Až z tohoto textu se čtenáři dozvěděli, že zpěvák opravdu zemřel. Kubánský 

novinář přisoudil tomuto umělci „velkolepý talent“ a označil ho za „legendu“24.  

 

Ve sledovaném období vyšel v Granmě o zpěvákovi už pouze jeden jediný text, a to skoro až 

za dva týdny. Tento článek je možné si přečíst v příloze 2c. V něm autor mimo jiné píše:  

„Pouhých pár dní po Jacksonově smrti mají média po celém světě 
tendenci spojovat jej spíše s jeho penězi – dědictvím, obchody, 
rodinnými hádkami, pochybnostmi a výnosy – než s uměleckou 
hodnotou jeho díla.“25  

 

Bylo by možné očekávat, že příčinou, proč se článek zaměřuje na tento aspekt jeho 

posmrtného osudu, je, že chce poukázat na komerčnost a ziskuchtivost imperialistické 

společnosti. Těmto tématům se však věnoval i americký protějšek Granmy a další média, 

takže by takové nařčení nebylo úplně spravedlivé. Lze prohlásit, že deník Granma se nijak 

nesnažil Michaela Jacksona pošpinit či využít jeho života k důkazům o tom, jak je život ve 

Spojených státech zkažený, pouze nevěnoval jeho smrti příliš pozornosti. 

 

To se rozhodně nedá říct o The Washington Post. Od pátku 26. června do čtvrtka 9. července 

nebylo dne, kdy by se jméno Michaela Jacksona v deníku neobjevilo. Den po jeho smrti o 

něm vyšly dvě zprávy, nekrolog a dokonce dva featury. Dva dny od úmrtí vyšly k tématu čtyři 

zprávy a tři komentáře. Další den vyšly dvě zprávy a dva komentáře, 29. června pak tři 

zprávy. V hodně podobném duchu se vše neslo ještě další týden. Za konec šílenství jménem 

Michael Jackson by se dalo označit až datum 15. července 2009. Krátce po smrti Michaela 

Jacksona si jedna čtenářka v dopise redakci stěžovala, že ze smrti zpěváka bylo obrovské 

divadlo, zatímco když ve válce v Afghánistánu zemřel ve službách země její synovec, skoro 

se o tom nepsalo. Patnáctého července byl zveřejněn dopis, ve kterém se jí armáda Spojených 

států omluvila a popsala, co následovalo po vojákově smrti a že jeho památka byla několikrát 

uctěna. To bylo naposledy, co se jméno Michael Jackson ve sledovaném období v novinách 

objevilo. Od 16. července do 21. července, už deník The Washington Post o Michaelu 

Jacksonovi nepsal.  

 

Články o Michaelu Jacksonovi měly většinou pozitivní charakter. Vzpomínalo se na jeho 

život, schopnosti, dílo a největší hity. Občas byl připomenut některý z jeho skandálů 

(obvinění z pedofilie, záhadné plastické operace, finanční problémy). Za reprezentativní jsem 
                                                 
24 El último capítulo de Michael Jackson. Granma. 26. 06. 2009. str. 12. 
25 PÉREZ BETANCOURT, Rolando. El último negocio sin Michael Jackson. Granma. 07. 07. 2009. str. 6. 
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však vybrala komentář z 28. června 2009, jehož plné znění je možné si přečíst v příloze 1b.  

V něm Margo Jeffersonová píše:  

„Je pro mě bolestivé představovat si, čím vším musel projít, aby se 
připravil na svoje poslední turné. Nebyla to jenom otázka vytvoření 
skvělé show, šlo i o to, dostat hlas a tělo ve středním věku do vrcholné 
kondice. (...) Určitě mu bylo jasné, že tato vystoupení byla jeho 
poslední šancí vymanit se z vězení skandálů a opovržení, k němuž byl 
odsouzen od roku 2005 od soudu kvůli sexuálnímu zneužívání.  
 
Tuto možnost mu smrt poskytuje. Už to nejsou jen nejvěrnější 
fanoušci, kteří pláčou a říkají klišé jako například: „Vnesl do světa 
lásku.“ S nešťastnou tváří na nás nyní komentátoři a politici naléhají, 
abychom dali stranou bezcenné myšlenky o jeho soukromém životě 
nebo plastických chirurgiích a vybělené kůži a oslavovali jsme jeho 
geniálního ducha.“26 

 
Kritika v komentářích směřovala hlavně k okázalosti jeho pohřbu a nevyřešeným dluhům. 

Nejemotivnější byla již zmíněná bolestivá výpověď tety, která přišla o synovce. Ve svém 

dopise redakci píše:  

„[Brian Bradshaw] byl aktivním dobrovolníkem, ministrantem a 
laskavým rádcem. Ochotně nesl na svých ramenou naděje a sny svých 
rodičů. O co víc dokázal nebo představoval Michael Jackson, že si 
zasloužil takové uctívání, zatímco smrt vojáka zůstane nepovšimnuta? 
Chce se mi křičet.“27  
 

Celkem lze tedy říct, že hlavní rozdíl v mediálním podání deníků Granma a The Washington 

Post spočíval v množství článků, které byly události věnovány. Obě média se – snad z úcty 

k zemřelému – spíše zaměřovala na pozitivní aspekty jeho života. Kritiku si však vysloužily 

rozměry a finanční nákladnost pohřbu. 

  

3.5. Státní p řevrat v Hondurasu 
 
Od 27. ledna 2006 byl honduraským prezidentem José Manuel Zelaya Rosales. Postupem 

času začala jeho vláda prosazovat stále méně demokratická opatření, která vyvrcholila tím, že 

Zelaya vyhlásil kontroverzní referendum, jímž chtěl získat souhlas pro změny v ústavě a tím 

možnost setrvat ve funkci i po vypršení současného mandátu (ČTK, 28. 06. 2009). Těsně před 

začátkem tohoto referenda jej ale vojáci honduraské armády zatkli, přepravili na leteckou 

základnu na předměstí hlavního města Tegucigalpy a poté za hranice země. 

 

                                                 
26 JEFFERSONOVÁ, Margo. The King and Us. The Washington Post. 28. 06. 2009. str. B1. 
27 GILLIS, Martha. A Life of Worth, Overlooked. The Washington Post. 05. 07. 2009. str. A18. 



- 32 - 

Následující tři měsíce se země zmítala v nejisté polické situaci. Zelaya se pokoušel o návrat, 

ale jeho puč skončil neúspěšně. Nakonec proběhly 29. listopadu 2009 nové volby. Přestože 

byly Zelayou označované za „nezákonné, protože je uspořádala vláda dosazená pučem“28, 

k urnám se dostavilo více než 60 % lidí a prezidentem byl zvolen Porfirio Lobo z opoziční 

Národní strany. Mezinárodní společenství tuto volbu uznalo a od ledna 2010, kdy Lobo 

nastoupil do úřadu, se situace v Hondurasu postupně uklidňuje. 

 

Ve sledovaném období psal deník The Washington Post o Hondurasu pouze šestkrát: čtyřikrát 

formou zprávy (1., 4., 5. a 6. července), jednou v úvodníku a jednou v komentáři. Vyznění 

všech článků shrnuje právě komentář Edwarda Schumachera-Matose, jehož plné znění je 

možné si přečíst v příloze 1c na konci této práce. V něm autor rozebírá, jakých chyb se 

Honduras dopustil a co mohl udělat jinak, aby byl státní převrat úspěšnější – a hlavně 

poklidnější. Zdůrazňuje, že je důležité si v případě Hondurasu uvědomovat rozdíl mezi pojmy 

demokracie a legitimita. Zároveň se snaží o jakousi diplomatickou analýzu situace: 

nevyjadřuje se přímo proti Zelayovi, ale zároveň zmiňuje, že má tento politik u lidu malou 

podporu a lid má právo požadovat změnu.  

 

Kdo by si však obrázek o dění v Hondurasu tvořil podle informací podávaných deníkem 

Granma, získal by dost odlišnou představu. Zpravodajství vytvářelo dojem, že události jsou 

nanejvýš závažné, převrat nesmírně krvavý a hlavně neoprávněný. Nepokrytě podporovalo 

pokusy o Zelayův návrat k moci. Například do vydání z pondělka 29. června se nedostalo 

skoro nic jiného. Namátkou uvádím některé titulky z tohoto dne: „Světové odsouzení státního 

převratu v Hondurasu“ (str. 1), „Stále jsem prezidentem Hondurasu“ (str. 4), „Podpora 

Zelayovi“ (str. 5), „Odpověď lidu“ (str. 5), „Země ALBY neuznávají jinou vládu“ (str. 5) či 

„Kuba odsuzuje státní převrat v Hondurasu“ (str. 6). Ani následující den intenzita 

zpravodajství neustala. „Nespravedlnost!“ hlásá nadpis na titulní straně. „Honduras má pouze 

jediného prezidenta: Manuela Zelayu“, pokračuje další. „Vrátím se ve čtvrtek, ať na mě lid 

čeká, ujistil Zelaya“ je posledním z titulků na první straně Granmy z úterka 30. června. Ve 

stejném duchu pokračuje, stejně jako den předtím, i zbytek celého vydání. 

 

                                                 
28 ŠLAJCHRTOVÁ, Leona. Prezidentské volby v Hondurasu vyhrála opozice svrženého prezidenta. Idnes.cz 
[online]. 30. listopadu 2009 7:31, [cit. 2010-12-13]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/prezidentske-
volby-v-hondurasu-vyhrala-opozice-svrzeneho-prezidenta-1z1-
/zahranicni.asp?c=A091130_073123_zahranicni_btw>. 
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Dramatické jsou i fotografie, které texty ve sledovaném doprovázejí. Asi nejdrastičtější je 

snímek zraněného mladíka, kterého někam odnášejí policisté za ruce a za nohy: hlavu má 

zvrácenou dozadu, kape mu z ní krev a je v bezvědomí. Fotografie se rozprostírá přes většinu 

třetí strany vydání ze 6. července. V západních médiích by tato fotka pravděpodobně etickým 

kodexem neprošla.    

 

Velmi často se v Granmě také objevuje upoutávka na vysílání televizního pořadu „Mesa 

Redonda“ (Kulatý stůl). Tato relace se několikrát zabývala právě analýzou a názory k situaci 

v Hondurasu. 

 

Téma státního převratu v Hondurasu bylo zařazeno do výběru právě proto, že se nejedná o 

domácí problematiku ani kubánskou, ani americkou. Možná vysvětlení, proč deník Granma 

psal po několik dní v podstatě jenom o této politické události, se nabízejí tři: zaprvé má 

Honduras nejen geograficky, ale hlavně kulturně blíž Kubě než Spojené státy. Zadruhé patří 

prezident Zelaya mezi jedny z mála spojenců castrovského režimu a proto mohla oficiální 

kubánská propaganda považovat za důležité jeho svržení odsoudit. Zatřetí je možné, že se 

kubánská politická elita obávala podobného osudu, a proto nezapomněla každý den skrze 

deník Granma občanům připomínat, že převrat v Hondurasu byl vojenský a lidem nechtěný. 

 

Naopak malé množství článků věnujících se Hondurasu na stránkách The Washington Post je 

možné vysvětlit tím, že Honduras je z pohledu USA malá a relativně vzdálená země. Vztahy  

s ní nepatří mezi priority americké zahraniční politiky. Podobné politické krize navíc nejsou 

v Latinské Americe úplně ojedinělé. Tyto všechny aspekty přispěly k tomu, že čtenář musel 

být poměrně dost pozorný, aby na stránkách The Washington Post státní převrat vůbec 

zaregistroval. 

 

Právě kauza státního převratu v Hondurasu nejlépe ilustruje, nakolik se do zpravodajství 

kubánského deníku promítá nesvoboda médií na Kubě a ideologie vládnoucí strany. Nejenže 

bylo politickým událostem v Hondurasu věnováno nepřiměřené množství prostoru, navíc ani 

v jednom článku nebyla dána možnost opozici nebo pochybám o Zelayově legitimitě. Deník 

The Washington Post sice mohl téma více zdůraznit, například o událostech informovat na 

první straně, ale alespoň nenechal na své stránky prosáknout politickou ideologii.   
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3.6. Články, které nespadají pod žádné z témat 
 
Ve sledovaném období vyšly jak v The Washington Post, tak v Granmě, články, které 

odrážejí kubánsko-americké vztahy, přestože se nezabývají žádným z výše rozebíraných 

témat. Z The Washington Post sem patří články kritizující, že se prezident Barack Obama 

nedostavil na slavnostní ceremoniál organizovaný Národní nadací pro demokracii, při kterém 

byla pěti kubánským disidentům předána vrcholná ocenění. Podle jednoho z článků „to bylo 

poprvé za pět let, co se prezident na slavnostní ceremoniál nedostavil.“29 Pro zajímavost ještě 

jeden odstavec z tohoto článku: 

„Nadace také požádala Obamu, aby napsal Kubáncům zprávu, která by 
doprovodila vyjádření podpory od Václava Havla a Lecha Walesy, 
disidentů, kteří se později dostali do vedení České republiky a Polska. 
Zpráva od Obamy dorazila těsně před začátkem ceremoniálu – po 
dotazu The Washington Post – s omluvou od zaměstnance Národního 
bezpečnostního výboru: Spletl jsem si datum.“ 

 
Svoje pochybení se Obama snažil napravit slovy, že „upřímně doufá, že všichni političtí 

vězňové, kteří nadále zůstávají ve vězení, včetně tří, kteří jsou dnes oceněni, budou bez 

jakýchkoliv omezení propuštěni a bude jim umožněno se plně zapojit do budování 

demokratické budoucnosti Kuby“. 30 Tento Obamův prohřešek se dostal od dva dny později i 

do úvodníku novin. Z perspektivy kubánsko-amerických vztahů tyto články ilustrují snahu 

Spojených států podporovat protikomunistický odboj na Kubě. Ve prospěch deníku The 

Washington Post také hovoří, že se nebojí vystoupit kriticky proti prezidentu Obamovi. 

 

V deníku Granma vyšlo poměrně více článků, které se týkaly Spojených států. První skupinu 

tvoří novinové texty o válkách v Afghánistánu a Iráku: takových článků vyšlo ve sledovaném 

období sedm, hlavně o tom, kolik dalších vojáků v bojích padlo. Zaměřovat se na smrt 

nevinných vojáků je v souladu s ideologickým zaměřením deníku Granma: opět to ukazuje, o 

kolik je život ve Spojených státech horší, protože je tato kapitalistická země ve válce, kde za 

ni umírají mladí lidé.  

 

Sedmého července se na čtvrtou stranu dostal článek o tom, že se Ruská federace a Spojené 

státy společně zavázaly k nešíření jaderných zbraní. O dva dny později vyšel článek, že 

                                                 
29 SHERIDANOVÁ, Mary Beth. Cuba Dissidents Win Award but Not Obama Audience. The Washington Post. 
25. 06. 2010. str. A2. 
30 SHERIDANOVÁ, Mary Beth. Cuba Dissidents Win Award but Not Obama Audience. The Washington Post. 
25. 06. 2010. str. A2. 
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„ruský politický vůdce požaduje od Obamy konec embarga vůči Kubě.“31 Oním politickým 

lídrem byl myšlen bývalý kandidát na prezidenta Gennadij Zjuganov. Údajně se také vyjádřil, 

že by měli být propuštěni muži ze „Slavné pětky“. Podobně byl laděn i článek z pátku 26. 

června, který informoval o solidaritě vůči Kubě vyjádřené náboženskými organizacemi. 

V článku se dokonce píše, že „...[organizace] odmítly zejména nespravedlnost, kterou 

představuje trestná hospodářská, finanční a obchodní blokáda, kterou na Kubu uvalila 

americká vláda.“32  

 

Na závěr této podkapitoly zmíním pasáž, která sice nepochází z článku odrážejícím kubánsko-

americké vztahy, ale která dokazuje pravdivost Fideliovy teze. Je jí věta z článku řešícím, jak 

dosáhnout dostatečného vzdělání dělníků. Rozsáhlý text začíná tvrzením: „Základní jednotku 

naší společnosti tvoří dělníci a zemědělci.“ 33 Poté autor pokládá otázku, co by se mělo udělat 

pro to, aby kvalitního vzdělání bylo dosaženo, přičemž v podstatě libovolně zaměňuje aktéry 

lid, společnost a strana – jakoby bylo automatické, že jejich zájmy a cíle jsou úplně totožné, 

což je podle Fidelia právě znakem komunistické rétoriky. 

 

                                                 
31 Líder político ruso exige a Obama fin de bloqueo a Cuba. Granma, 09. 07. 2009. str. 4. 
32 JESÚS de, Ventura. Confirman organizaciones religiosas solidaridad con Cuba.  Granma, 26. 06. 2009. str. 2. 
33 MEDINA BARREDO, Lázaro. ¿Qué vamos a hacer para la formación de obreros calificados? Granma. 22. 
06. 2009. str. 3. 
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Závěr 

Od roku 1898, kdy Kuba získala nezávislost na Španělsku, až do kubánské revoluce v roce 

1959 byly vztahy mezi Kubou a Spojenými státy dobré a mezi těmito zeměmi se rozvíjela čilá 

spolupráce. S Castrovou revolucí a novým režimem však přišlo prudké ochlazení, které 

vyvrcholilo krizí v roce 1962. Dodnes jsou vztahy mezi Kubou a Spojenými státy americkými 

napjaté. Jak vyplývá z analýzy, která je součástí této bakalářské práce, tento konflikt se odráží 

také v médiích v obou zemích, konkrétně v kubánské Granmě a v americkém The 

Washington Post.  

 

Ve sledovaném období od 21. června do 21. července 2009 se deníky rozešly nejvíce v pojetí 

kauzy pěti kubánských špiónů zajatých a vězněných na Floridě. Zatímco v kubánském deníku 

se o této problematice psalo skoro každý druhý den, v deníku The Washington Post nevyšel o 

tomto tématu jediný článek. Texty v Granmě navíc byly silně zabarvené ideologií, 

vykreslovaly pětici vězňů jako národní hrdiny a poukazovaly na různá příkoří, která se 

mužům ve Spojených státech dějí. 

 

K podobnému účelu, avšak v menší míře, využíval deník Granma záležitosti vojenské 

základny Guantánamo na jihu ostrova. Zde bylo největším prohřeškem vůči novinářským 

zásadám vydávání vůle vlády za totožnou s vůlí lidu. Plně objektivní však nebyl v tomto 

případě ani The Washington Post, který ve svém zpravodajství nezmínil, že obývání tohoto 

území Spojenými státy je kubánskou stranou považováno za nelegální.     

 

Stejně tak bylo rozdílné mediální pojetí hospodářské situace ve sledovaném období. Tomuto 

tématu věnoval mnohem více prostoru deník The Washington Post, a to i několik článků 

denně. Zaměřoval se však pouze na situaci v rámci hranic svého státu a ani jednou se 

nezmiňoval o tom, zda je na tom okolní svět stejně jako Spojené státy, nebo ne. V tomto měla 

Granma komplexnější záběr, ovšem celou situaci mnohem více dramatizovala a podávala ji 

tak, že se lidé ve Spojených státech a v Evropě mají velmi špatně a trpí.    

 

Naopak nejvíce shody co do obsahu článků deníky projevily v případě smrti zpěváka 

Michaela Jacksona. Tam se obě média řídila zásadou „o mrtvých jen v dobrém“ a zaměřovala 

se hlavně na jeho popularitu a talent. Kritizovat si dovolila pouze pompéznost jeho 

pohřebního obřadu. 
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V každém z periodik se také určitým způsobem projevuje ideologie. V deníku Granma je její 

vliv mnohem zřetelnější. Je očividné, že Ústřední výbor Komunistické strany Kuby přísně 

kontroluje obsah publikovaný v tomto periodiku. V novinách sice vycházejí ideologií 

nezatížené články například o sportu a kultuře, v politické sekci (která v deníku převládá) se 

však ve sledovaném období objevilo mnoho článků, ze kterých čišela ideologie a které nebyly 

napsány objektivně. Nejvíce zabarvených článků vyšlo ve sledovaném období v Granmě 

v souvislosti se „Slavnou pětkou“ a se státním převratem v Hondurasu spojeným se svržením 

prezidenta Zelayi.    

 

Nicméně ani The Washington Post nebyl úplně nestranný. I relativně nezávislé médium může 

totiž sklouznout k demagogii, zejména pokud autor začne používat okřídlené fráze a až 

ideologicky znějící klišé, jako tomu bylo v případě vyjádření prezidenta Obamy k recesi. 

Vytknout The Washington Post lze také  spíš než to, co by v něm vyšlo, to, o čem nepsal: měl 

se více zaměřit na dění ve světě a nebýt tak orientovaný pouze na svoji zemi. I přes to však 

vychází z analýzy lépe. 
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Resumé 

V této bakalářské práci je srovnáván způsob, jakým v termínu od 21. června do 21. července 

2009 informovala o důležitých světových událostech americká média, konkrétně The 

Washington Post, s informacemi, které v té době vyšly v kubánském deníku Granma. 

Z tohoto srovnání vychází hůře kubánský deník Granma, u něhož byla ve většině článků 

zřetelná ideologie Komunistické strany Kuby. V novinách sice vycházely ideologií nezatížené 

články například o sportu a kultuře, v politické sekci se však ve sledovaném období objevilo 

mnoho článků, ze kterých čišela ideologie a které nebyly napsány objektivně. Nejvíce 

zabarvených článků vyšlo ve sledovaném období v Granmě v souvislosti se „Slavnou pětkou“ 

a se státním převratem v Hondurasu.    

 

Ani deník The Washington Post však nebyl úplně objektivní: některým tématům věnoval 

příliš mnoho prostoru, což dokazuje například smrt zpěváka Michaela Jacksona. Podobným 

případem byla hospodářská situace, o které vyšlo v The Washington Post ve sledovaném 

období i několik článků denně. Zároveň deník výrazně protežoval Spojené státy americké a 

události ve zbytku světa přehlížel.  

Summary 

This bachelor thesis compares how American media, particularly The Washington Post, 

informed about important world events with the information published in the Cuban daily 

newspaper Granma. Observed time range is June 21 to July 21 2009. The Cuban daily 

newspaper Granma comes out worse in this comparison because ideology of the Cuban 

Communist Party is clear in the majority of its articles. Even tough the newspaper regularly 

published articles not burdened by ideology, for example about sports or culture, in many 

texts that appeared in the political section in the followed period, ideology was clear and they 

were not written in an objective way. Most tinted articles were published in connection with 

the “Cuban Five” and the coup d’état in Honduras.  

 

However, neither was The Washington Post fully objective: too much space was dedicated to 

some topics, which proves for example the death of Michael Jackson. A similar case 

represents the economic situation, to which even several articles a day were dedicated. In 

addition, it obviously gave priority to the United States of America and overlooked events in 

the rest of the world. 
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Přílohy 

Články vybrané z The Washington Post 

Příloha č. 1.: Vyjád ření prezidenta Obamy ke krizi 

Budování něčeho lepšího 
 
Už je to skoro šest měsíců, co jsem se ujal úřadu uprostřed nejvážnějšího ekonomického 
poklesu od Velké hospodářské krize. V té době jsme ztráceli průměrně 700 000 pracovních 
míst měsíčně. Mnozí se obávali, že náš finanční systém je na pokraji kolapsu.  
 
Rychlé a bojovné jednání, které jsme učinili v prvních měsících, pomohlo vytáhnout náš 
finanční systém a naši ekonomiku z nejhoršího. Podnikli jsme kroky, díky kterým jsme opět 
začali půjčovat rodinám a podnikům, stabilizovali naše hlavní finanční instituce a umožnili 
majitelům nemovitostí zůstat bydlet doma a splácet hypotéky. Také jsme prosadili 
nejrozsáhlejší plán na obnovu hospodářství v dějinách našeho národa.  
 
Od zákona o obnově hospodářství a investic jsme neočekávali, že regeneruje ekonomiku do 
její plné síly, ale že poskytne podporu nezbytnou pro zastavení volného pádu. Zatím tento 
úkol plní. Už od počátku je to dvouletý plán. Letos v létě a na podzim se bude plnění tohoto 
plánu zrychlovat, čímž bude soustavně zachraňovat stávající a vytvářet nová pracovní místa. 
Musíme ho nechat pracovat tím způsobem, jakým má, a zároveň musíme chápat, že v jakékoli 
recesi má nezaměstnanost tendenci se zlepšovat pomaleji než kterékoli jiné měřítko 
hospodářské situace. 
 
Věřím, že Spojené státy přečkají tuto hospodářskou bouři. Zásadní otázkou zůstává, co 
postavíme tam, odkud odklidíme sutiny. Až zachráníme tuto ekonomiku z plně rozjeté krize, 
trvám na tom, že ji musíme obnovit v lepším stavu než dřív. Protože pokud nevyužijeme 
tohoto okamžiku, abychom se postavili tváří v tvář slabostem, které sužovaly naši ekonomiku 
po desetiletí, odsoudíme sebe a naše děti k budoucím krizím, mizernému růstu, či obojímu. 
 
Někteří si myslí, že ještě musíme počkat, než se budeme moct postavit našim největším 
výzvám. Dávají přednost částečným řešením nebo věří, že nicnedělaní je také určitým 
způsobem odpověď. Ale právě tento způsob myšlení nás přivedl do této prekérní situace. Po 
desítky let Washington ignoroval velké výzvy a odkládání těžkých rozhodnutí a právě toto 
jsem chtěl změnit, když jsem se ucházel o post prezidenta.  
 
Nyní nastal čas postavit pevnější a odolnější základy pro růst, který nejenom ustojí budoucí 
hospodářské bouřky, ale také nám pomůže vzkvétat a být konkurenceschopnými v globální 
ekonomice. Abychom mohli takové základy postavit, musíme snížit výdaje na zdravotnictví, 
které na nás uvalují dluhy, vytvořit budoucí pracovní místa v rámci našich hranic, poskytnout 
našim pracovníkům schopnosti a výcvik, který potřebují, aby se o tato pracovní místa mohli 
ucházet, a učinit těžká rozhodnutí nezbytná pro trvalé snížení schodku.   
 
Už nyní zaznamenáváme pokrok v reformě zdravotnictví, která dohlíží na výdaje a zároveň 
zajišťuje možnost výběru a kvalitu, stejně jako v energetické legislativě, která udělá z čisté 
energie ziskový zdroj energie, což povede k vytvoření nových odvětví a pracovních míst, 
kterým nebude hrozit outsourcing.  
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A tento týden budu mluvit o tom, jak zajišťujeme, aby naši pracovníci disponovali 
schopnostmi potřebnými k tomu, aby se o tato místa mohli v budoucnu ucházet. 
V hospodářství, kde se očekává, že množství pracovních míst vyžadující titul z vyššího 
vzdělání poroste dvakrát tak rychleji než pozice nevyžadující vysokoškolské vzdělání, nikdy 
nebylo důležitější pokračovat ve vzdělání a rozvoji i po střední škole. Proto jsme si vytyčili cíl 
dosáhnout do roku 2020 nejvyššího počtu vysokoškolských titulů. Jedné části tohoto cíle bude 
dosaženo tím, že pomůžeme Američanům, aby si mohli dovolit vysokoškolské vzdělání. Další 
jeho část ale také bude posílit naši síť veřejných vysokých škol.  
 
Věříme, že nastal čas pro reformu veřejných vysokých škol, aby mohly Američanům bez 
rozdílu věku poskytnout šanci naučit se schopnostem a vědomostem potřebným k tomu, aby 
se v budoucnosti mohli ucházet o pracovní místa. Naše veřejné vysoké školy mohou sloužit 
jako pracovní školicí střediska 21. století tím, že budou spolupracovat s místními firmami, 
aby pomohly pracovníkům naučit se dovednostem, které budou potřebovat k tomu, aby 
budoucí pracovní místa zaplnili. Můžeme přerozdělit dotace, abychom jim umožnili 
modernizovat zařízení, zvýšili kvalitu online kurzů a dosáhli tak cíle dovést do roku 2020 
k vysokoškolskému titulu z veřejných vysokých škol o pět milionů Američanů víc.  
 
Zajistit všem Američanům dovednosti, které potřebují k tomu, aby byli konkurenceschopní, je 
pilířem pevnějších ekonomických základů a podobně jako v případě zdravotnictví nebo 
energetiky nemůžeme s nezbytnými změnami otálet. Musíme i nadále odklízet sutiny po této 
recesi, ale je na čase místo nich postavit něco lepšího. Nebude to lehké a stále se najdou tací, 
kteří budou tvrdit, že musíme odsunout těžká rozhodnutí, která jsme odkládali už přespříliš 
dlouho. Ale starší generace Američanu nevybudovaly tuto skvělou zemi ve strachu 
z budoucnosti a omezováním se ve snech. Tato generace musí projevit stejnou odvahu a 
odhodlání. Věřím, že to dokážeme. 
 
Autor je prezidentem Spojených států amerických. 
 
Zdroj: OBAMA, Barack. Rebuilding Something Better. The Washington Post. 12. 07. 2009. 
str. A17. 
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Příloha č. 2.: Článek o Michaelovi Jacksonovi 
 

Král a my 
 
Michael Jackson miloval epické symboly. Ve svých show a videoklipech vždy ničil a 
zachraňoval světy: byl mistrem v alegoriích o pouličním násilí, sexuálních konfliktech, válce 
a přírodních katastrofách. Vždy nastávala buď apokalypsa, nebo apoteóza. 
  
Je tedy naprosto logické, že i svoje poslední turné vytvořil s příslovečným citem pro detail. 
Padesát představení. Jedno za každý rok jeho života. Poté – odchod krále popu. 
 
Nyní nám zůstal jen jeho poslední odchod. Stále vzpomínám na jednu nechvalně proslulou 
Michaelovu fotografii z roku 2002, na které až mrtvolně nehnutý leží v něčem, co připomíná 
rakev (ve skutečnosti se jednalo o kyslíkovou komoru). Tento obrázek ve mně vyvolává 
myšlenku, jestli se mu určitým způsobem nepovedlo vytvořit pódium pro svou vlastní smrt. 
Ale toto přirovnání je příliš prvoplánové. Všichni jsme sledovali, když byl bílý vak s tělem 
nakládán do pohřebního vozu. Tento výjev mohl mít pouze jediný význam.  
 
Poprvé jsem o Michaelovi Jacksonovi psala v 80. letech. Jeho kůže bledla, jeho rysy se 
zjemňovaly a začínal působit více žensky. Někteří ho označovali za zrádce své vlastní rasy. 
Někteří nadávali na nejasnost jeho pohlaví. Já jsem v něm viděla postmoderního člověka, 
který si zahrává s tvary. Ale tyto tvary začínaly být čím dál tím extremnější a tajemnější. 
 
V roce 2003 jsem začala o Jacksonovi psát knihu. Sledovala jsem každý videoklip, četla 
všechny životopisy, mapovala každou jeho krizi. Byla jsem posedlá. Co je to za umělce? Co 
je to za muže? Co z něj zbylo? Proč ztělesňoval tolik našich sporů a představ: o dětech a 
sexualitě; o rase; o slávě, kráse a schopnosti znovu a znovu objevovat samu sebe. Toto 
všechno jsem chtěla vzít v úvahu a vzdát mu hold jakožto umělci. 
 
Nyní není prostor pro zahrávání si s tvary nebo objevování sama sebe. Je pro mě bolestivé 
představovat si, čím vším musel projít, aby se připravil na svoje poslední turné. Nebyla to 
jenom otázka vytvoření skvělé show, šlo i o to, dostat hlas a tělo ve středním věku do 
vrcholné kondice. A co teprve úkol postavit se čelem pochybám a posměchu tolika lidí? 
(Obdiv skalních fanoušků mu nestačil – tentokrát chtěl Michael získat zpět i zběhlíky). Určitě 
mu bylo jasné, že tato vystoupení byla jeho poslední šancí vymanit se z vězení skandálů a 
opovržení, k němuž byl odsouzen od roku 2005 od soudu kvůli sexuálnímu zneužívání.  
 
Tuto možnost mu smrt poskytuje. Už to nejsou jen nejvěrnější fanoušci, kteří pláčou a říkají 
klišé jako například: „Vnesl do světa lásku.“ S nešťastnou tváří na nás nyní komentátoři a 
politici naléhají, abychom dali stranou bezcenné myšlenky o jeho soukromém životě nebo 
plastických chirurgiích a vybělené kůži a oslavovali jsme jeho geniálního ducha. 
 
S tím naprosto souhlasím. Michael Jackson byl jedním z nejlepších umělců z oblasti 
popkultury. Nikdo netančil lépe než on. Jen málo lidí zpívalo přesvědčivěji. Nikdo nerozuměl 
lépe představením na pódiu a videoklipům. Byl inovativní. Jeho záběr byl široký. Dal by se 
označit za člověka, který nerozlišoval mezi rasami? Nazvala bych ho nadrasovým člověkem. 
Nikdy úplně neopustil klasické prvky černého stylu: míchal je s novým materiálem a 
oslovoval tak nová publika.  
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Ale Michal Jackson byl také utrápená duše. Čas od času mluvil o svém nešťastném dětství, o 
tom, jak se bál a většině lidí nevěřil. Miloval děti, říkal, protože jenom ty byly opravdu 
nevinné. Víme o zhruba 17 milionech dolarů, které utratil, aby si mohl dopřát svůj Neverland. 
Zvažte, kolik emocí a fantazie ho to stálo: 2 800 akrů nacpaných zvířaty, sochami, rostlinami, 
palácem a zábavními hrady. To všechno byl jeden muž ochotný vytvořit, aby zhmotnil svoji 
představu o bezpečí a štěstí.  
 
Jeho výkyvy nálad dlouho dobře sloužily jeho tvorbě. Rozčilený dospělý, hravé dítě; oběť a 
dobyvatel; tvrďák a citlivka; zachránce a démon; macho a zženštilý chlapec. Ztvárňoval muže 
i ženy. Byl sběratelem gest a kostýmů. Byl zázračný.  
 
Všichni se ale pamatujeme to rozčarování, když jeho kůže začala blednout a jeho rysy se 
vlivem chirurgova nože zjemňovaly v době, kdy stál před soudem kvůli obvinění ze 
sexuálního zneužívání.  
 
Tyto situace už nemusíme prožívat podruhé. Už se v tom nemusíme přehrabovat, vytahovat 
staré křivdy a soudy. Ale současně to nemůžeme jet tak smést ze stolu a tvářit se, že se to 
nikdy nestalo. Z ničeho nemáme tak zlomyslnou radost jako ze skandálu slavné osobnosti. 
Ale zároveň na nic tak rychle nezapomeneme. 
 
My Američané máme dětinský přístup ke svým celebritám a ikonám. Nejdříve je uctíváme a 
potom se jich zřekneme. Nejdříve se s nimi bláznivě ztotožňujeme a potom, když udělají něco 
– cokoliv – co se nám nelíbí, vydědíme je. Ale máme možnost se k Michaelu Jacksonovi 
zachovat jinak. Můžeme se smířit s jeho nesmírným utrpením a sebetrýzněním. Zároveň 
můžeme vyzdvihnout jeho obrovský talent a uměleckou zručnost. Samozřejmě tyto dvě věci 
nejdou dohromady úplně snadno. Ani nemusejí. I sám Michael měl vady, přestože byl úžasně 
nadaný. Dál stačí jen ticho.  
 
Margo Jeffersonová je autorkou knihy „O Michaelu Jacksonovi“. 
 
Zdroj: JEFFERSONOVÁ, Margo. The King and Us. The Washington Post. 28. 06. 2009. str. 
B1. 
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Příloha č. 3.: Komentá ř k dění v Hondurasu 
 

Převrat ve jménu demokracie? 
 

Honduras se provinil dvěma věcmi: netrpělivostí a velikostí. Zbytek světa se prohřešil jinými 
dvěma: arogancí a pokrytectvím. 
 
Už nyní je jasné, že pokud by honduraský Nejvyšší soud nebo parlament použil legální 
prostředky jako například odvolání prezidenta před tím, než o odstranění prezidenta Manuela 
Zelayi požádal armádu, mluvili bychom o tamních událostech jako o ústavní krizi spíše než o 
státním převratu.  
 
Toto by byla zejména pravda, pokud by Honduras byl větší země jako například Brazílie nebo 
Pákistán a jeho soud, kongres, ministr spravedlnosti, veřejný ochránce práv a volební výbor 
by následně – jako je tomu v Tegucigalpě – říkali, že činnost armády byla legální a jimi 
povolená. Honduraská armáda se nikdy neujala politické moci.  
 
Možná byla honduraská elita v ústavních otázkách „lenivá“, jak podotkl chilský politolog 
Patricio Navia. V každém případě byli nuceni jednat rychle kvůli prezidentovi, který se snažil 
tuto neděli uspořádat nelegální referendum, přičemž se netajil odporem k výše zmiňovaným 
ústavním činitelům, ale i ke své vlastní straně.  
 
Nicméně je lehké potrestat malou zemi, aby bylo vysláno určité poselství, poznamenává Peter 
Hakim z Inter-American Dialogue. Valné shromáždění OSN jednoznačně odhlasovalo 
odsouzení svržení honduraského prezidenta, který byl zvolen demokraticky. Ale samozřejmě, 
skutečnost, že pouhých 90 z asi 200 národů na světě je organizací Freedom House označeno 
za plně demokratické, naznačuje, že spousta hlasů spíše souvisela se snahou chránit kůži 
úředníků než s demokracií.  
 
Hodně latinskoamerických prezidentů, například argentinská Cristina Fernandez de Kirchner 
a ekvádorský Rafael Correa, šlo ještě dál: odvolali velvyslance a slíbili Zelayovi, že jej 
osobně doprovodí zpět do Hondurasu. Hodně jich zase bylo natolik pohotových, že 
požadovali vstup Kuby do Organizace amerických států.  
 
Ale pokrytectví bylo už od počátků součástí politiky a diplomacie, někdy dokonce z dobrých 
důvodů. 
 
Hlubší a více alarmující chyba v současném unáhleném rozsudku nad ubohým Hondurasem 
souvisí s filozofickou podstatou demokracie jako takové. Demokratičtí fundamentalisté – 
zprava požadující vojenskou intervenci v Íránu, například, a zleva požadující intervenci 
v Hondurasu – se ve svých moralismech stali natolik fanatickými, že si přestali uvědomovat, 
že demokracie není to stejné jako legitimita. 
 
Rozlišování těchto dvou pojmů je klíčové. Podle Freedom House není hrozbou sílící 
v Latinské Americe, Asii a Africe diktatura, ale něco, čemu politologové říkají nesvobodná 
demokracie. Ukázkovým příkladem je Venezuela, kde byl prezident Hugo Chávez 
demokraticky zvolen a pak postupně, za pomoci demokratických referend a parlamentu, 
omezil svobodu tím, že měnil zákony a instituce. Chávez a jemu podobní vytvářejí „tyranii 
většiny“, před kterou teoretikové varovali jako před slabinou demokracie, pokud ústavní 
liberalismus nebude chránit práva jednotlivců. 



- 50 - 

 
Opravdový problém při státních převratech v této oblasti bylo zhroucení politických systémů, 
které k nim vedly. Utajenou pravdou v historii tohoto regionu po druhé světové válce je, že 
většina převratů byla lidová, vykonaná ne hrabivým vojskem, které by toužilo po moci, ale 
civilisty, kteří se bili o barikády, vyžadujíce zásah, který by zastavil politický a hospodářský 
chaos.  
 
Fernandez se Kirchner, například, účelně ignoruje skutečnost, že převraty, které svrhly Juana 
Peróna v 50. letech a Isabel Perónovou v roce 1976, se setkaly s ohromným ohlasem miliónů 
Argentinců, kteří slavili v ulicích. Co ničí pověst převratu je zlořád, který většinou přijde na 
řadu, když se vojsko dostane k moci.  
 
Což nás znovu přivádí k Hondurasu. Brodi Kemp, vědec na harvardském Safra Foundation 
Center for Ethics, říká: „Bylo by možné tvrdit, že se Zelaya vzdal svého odvolávání se na 
morální legitimnost, když porušil ústavu. Pokud na to přistoupíte, tak co potom dělají ostatní 
političtí aktéři? Někdy je akt legitimní, přestože je proveden nelegitimně.“  
 
Průzkum veřejného mínění a vlažné demonstrace ve prospěch Zelayi poukazují na to, že má u 
lidu malou podporu. To není dostatečný důvod pro převrat, nicméně hodně rysů naznačuje, že 
jeho odstranění sice mělo být lépe zvládnuté, ale při snaze pomoci Hondurasu tuto ústavní 
krizi překonat je nutné vykazovat pokoru. 
 
Prezident Obama správně označil Zelayovo vypuzení za nelegální, zatímco ministryně 
zahraničních věcí Hillary Rodham Clintonová odmítla tuto situaci označit za převrat – 
doufajíc, že přivede Zelayu zpět do vlády, ale se staženými křídly. V tomto případě se 
americká vláda zachovala morálně správně.  
 
Edward Schumacher-Matos je platným členem skupiny dopisovatelů pro The Washington 
Post. 
 
Zdroj: SCHUMACHER-MATOS, Edward. A Coup for Democracy?. The Washington Post. 
03. 07. 2009. A27. 
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Články vybrané z deníku Granma 

Příloha č. 4.: Článek k tématu „Slavné p ětky“  

Poselství kubánským ženám ve jménu Adriany 
 

Jménem Adriany Pérezové O´Conorové, manželky Gerarda Hernándeze 
Nordela, a jménem více než čtyř miliónů kubánských soudružek, které 
stejně jako ona nemohou pochopit novou krutou, pomstychtivou zuřivost 
státního úřadu, který přesně v den, kdy slavili 21. výročí svatby, jí už 
podesáté zamítl žádost o návštěvu svého manžela – právo, které náleží 
všem lidem uvězněným v té zemi: aby viděli každý měsíc své příbuzné; 
jménem rozumu a lidské důstojnosti vyzýváme ženy světa. 

 
Prosíme je, aby s námi sdílely stížnost a odsouzení tohoto nového útoku na spravedlnost, 
tohoto nesmírně násilného činu, této neslýchané krutosti, která byla spáchána na ženě 
z prostého důvodu, že pochází z Kuby a je manželkou hrdiny, důsledného bojovníka za klid, 
bezpečí a štěstí svého lidu. 
 
V září to bude jedenáct let, po které Adriana žije ve stavu permanentního strachu, podstupuje 
opravdová fyzická i psychická muka, jako kdyby se tak snažili zničit její naděje a city. Ženy, 
která nikde na světě, ani ve své vlastní zemi, ani ve Spojených státech, nespáchala žádný  
trestný čin. 
 
Její život ubíhá ve smutku, pyká za zločin, který nikdy nespáchala. Jako kdyby už netrpěla 
dost, nyní byla ještě zvrhle obviněna ne více a ne méně, že ohrožuje stabilitu a bezpečnost 
Spojených států.  
 
Adriana se stále nemůže smířit s tak obrovským justičním omylem, ještě nepřípustnějším, 
protože toto rozhodnutí vychází od ženy, Hillary Clintonové, která je navíc považována za 
uznávanou právničku. Dalo by se očekávat, že na svojí intelektuální a politické úrovni by 
měla být schopná soucítit s lidmi ve složité životní situaci, například se ženou, které bylo už 
deset let odepíráno právo vidět svého životního partnera, komunikovat s ním, podporovat ho 
za obtížných podmínek, kterými prochází, sdílet s ním něhu a lásku, kterou k sobě chovají. 
 
My kubánské ženy jsme s Adrianou a nevzdáme tuto bitvu, aby se mohla znovu setkat 
s Gerardem, a budeme společně čekat na její brzký návrat do Vlasti. Proto znovu vyzýváme 
ženy světa, zejména Severoameričanky, od těch nejprostších manželek, sester, dcer až po ty 
nejvyšší funkcionářky z nejvyšších sfér země, aby zvrátily toto absurdní a nelidské záporné 
rozhodnutí. Pouze požadujeme, aby byla dodržována práva Adriany, pouze prosíme, aby byl 
vyslechnut její hlas a hlas jejích kubánských sester a aby volaly po vládě spravedlnosti a 
rozumu.    
 
Podepsáno Sdružení kubánských žen  
 
Zdroj: Federación de Mujeres Cubanas. En nombre de Adriana. Granma. 18. 07. 2009. str. 2.  
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Příloha č. 5.: Články spojené s finan ční krizí 
 

V letošním roce už ve Spojených státech zbankrotovalo 40 bank 
 
Další tři regionální banky ve Spojených státech byly zavřeny, čímž se číslo bank, které od 
začátku roku vyhlásily bankrot, vyšplhalo na čtyřicet, informoval AFP.  
 
Vládní agentura, která má na starosti správu bankovních rezerv, vyhlásila ve třech různých 
zprávách uzavření Cooperative Bank se sídlem ve Wilmingtonu (Severní Karolína), Southern 
Community Bank ve Fayetteville (Georgie) a First National Bank of Anthony v Anthony 
(Kansas). 
 
Oficiální instituce se s těmito bankami dohodla na převzetí rezerv a některých aktiv. 
 
Tyto nové bankroty odrážejí, do jaké míry ovlivňuje recese středovýchodní a jihovýchodní 
oblasti země. V případě Georgie už bylo od začátku roku zaznamenáno sedm zhroucení 
regionálních bank. 
 
Celkové náklady na tyto tři bankroty se vyšplhají na 363 milionů dolarů. 
 
Zneužívání vedlo ke krizi 
 
Prezident Spojených států amerických Barack Obama obhájil svůj návrh vytvořit Výbor pro 
finanční ochranu spotřebitele a potvrdil, že nespravedlnosti, které byly na spotřebitelích 
spáchány, byly jednou z příčin současné krize, napsal EFE.  
 
Hlava státu prohlásila, že „je jasné“, že zhroucení dohledu nad finančním systémem vedlo 
k častým zneužíváním s „katastrofálními“ následky. 
 
Obama uvedl, že krize byla z části vyvolána Američany, kteří si na sebe vzali dluhy, jež 
nemohli splatit. „Ale také existují miliony lidí, kteří podepsali smlouvy, jež byly sestaveny 
agenty, kteří ne vždy mluvili pravdu,“ dodal. 
 
Jednou z prvních příčin krize byl kolaps hypoték, který řetězovou reakcí vedl ke stagnaci 
výstavby, pojišťovacího průmyslu a k rostoucí nezaměstnanosti. 
 
Zdroj: Ya son 40 los bancos quebrados en lo que va de aňo en EE.UU. Granma. 22. 06. 2009. 
str. 8. 
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Více než 1,6 milionu Američanů chybí střecha nad hlavou 
 
Více než 1 600 000 Američanů nemělo v daňovém roce 2007-2008 kde bydlet nebo muselo 
spát ve veřejných ubytovnách.  
 
Podle zprávy Oddělení pro rozvoj měst a životního prostředí, kterou citoval PL, mezi 1. 
říjnem 2007 a 30. zářím 2008 se zvýšil počet rodin v této situaci za zmiňované období 
z 473 000 na 517 000.  
 
Ze studie vyplývá, že vzrostl také počet žádostí o přenocování v ubytovnách na okrajových 
částech měst a ve venkovských oblastech.  
 
Nicméně toto číslo může být ještě větší kvůli ekonomické krizi, která tento národ sužuje, 
kvůli vysoké nezaměstnanosti či kvůli početnému zabavování bytů. 
 
Zdroj: Más de 1,6 millones de estadounidenses carecen de hogar. Granma. 10. 07. 2009. str. 
8. 
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Příloha č. 6.: Článek o Michaelu Jacksonovi 
 

Poslední obchod bez Michaela Jacksona 
 
„Bude to pohřeb, ne show!“ křičel rozčileně právník zastupující rodinu Michaela Jacksona na 
skupinu novinářů, kteří naléhali, aby jim prozradil seznam osobností, kteří se měli zúčastnit 
památkové akce krále popu, která se bude konat toto úterý v ranních hodinách ve Staples 
Center v Los Angeles.  
 
Nicméně zájem o přímý přenos na hlavních televizních stanicích ve Spojených státech, 
obchod se vstupenkami na internetu, oznámení doprovázené fanfárami, že se bude jednat o 
nejsledovanější pohřeb v historii, společně se spekulacemi ohledně velkých hvězd, které se 
tam mohou objevit, a proklamace typu „je třeba tam být!“ nebo alespoň „to vidět v televizi!“ 
vytvářejí dojem show. 
 
A to nejen proto, že se v tomto představení o délce 90 minut, které režíruje producent 
posledních cen Grammy, jenž bude umět doprovodit krále popu jeho písničkami a těmi, kteří 
jej měli rádi, bude tančit a zpívat, ale protože skrze smrt tohoto zpěváka, společně s miliony 
jeho obdivovatelů po celém světě, se rozjel obrovský obchod s Michaelem Jacksonem, ve 
kterém, jak praví dobré zákony nabídky a poptávky, má vše nějakou hodnotu, od rychle 
vyrobených diskografií, ať už autorizovaných či pirátských, které už teď trhají rekordy, až po 
falešné prodeje jeho konverzací nahraných z telefonu či jiných intimností. 
 
Pouhých pár dní po Jacksonově smrti mají média po celém světě tendenci jej spojovat spíše 
s jeho penězi – dědictvím, obchody, rodinnými hádkami, pochybnostmi a výnosy – než 
s uměleckou hodnotou jeho díla. 
 
Z asi 17 500 lidí, kteří se dnes budou moct zúčastnit pohřebního představení ve Staples Center 
s přenosem do Nokia Theatre, se Jacksonova rodina rozhodla 8 750 lístků věnovat 
obdivovatelům zpěváka prostřednictvím slosování, které se odehrálo na internetu a do kterého 
se přihlásil více než milión zájemců. 
 
Převažovala radost, ale nechyběli ani výherci, kteří své lístky nabídli k prodeji za ceny, které 
se vyšplhaly až na 10 000 dolarů; někteří dokonce ani neomlouvali takové spekulace žádnými 
pocity, brali je jako něco přirozeného v systému, jiní říkali, že „život je těžký a Michael by to 
pochopil,“ a samozřejmě existují i tací, kteří na těchto internetových stránkách ujišťují, že za 
nic na světě by nechtěli přijít o možnost dát poslední sbohem svému idolu a navíc vidět na 
jednom místě hvězdy představení, které jej vyprovodí. 
 
Ozývaly se i hlasy apelující na svědomí spekulantů, aby se jim lidí zželelo, například jednoho 
mladíka, který se přiznal, že má našetřeno asi tisíc dolarů, a žádal: „Prosím, nemohu zaplatit 
víc, je to všechno, co mám, třeba nebudeš mít s kým jít (jsou to lístky pro dva lidi), nebo jej 
neobdivuješ tak jako já, proč si nevydělat pár peněz navíc? … a dát možnost obrovskému 
fanouškovi krále.“ 
 
Sentimentální a křehký Michael Jackson by mu jistě dal svoji vlastní vstupenku, ale tyto 
obchody se už uzavírají bez něj.      
 
Zdroj: PÉREZ BETANCOURT, Rolando. El último negocio sin Michael Jackson. Granma. 
07. 07. 2009. str. 6. 


